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

              obdobje 1. 1.-31. 12. 2017  

 

 

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 ter spremembe in dopolnitve Ul. RS št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015 ) 

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 je na ravni celotne knjižnice rahlo padla  99,88% (v letu 

2016. 102,02 %),  kar v absolutnih številkah pomeni – 824 enot gradiva (v letu 2016:  + 

4.190). 

Celotni fond knjižnice se je izposodil 3,07-krat, (leto 2016: 3,10-krat; standard 3x); vsak 

prebivalec si je izposodil 20,00 (20,02 v letu 2016) izvodov gradiva (17,14 knjig; 1,75 

revij in časopisov; 1,12 drugo: zgoščenke, filmi) (leto 2016: 17,28 knjig; 1,33 revij in 

časopisov; 1,41 drugo: zgoščenke, filmi).  

Manjša izposoja je posledica manjšega prirasta knjižničnega gradiva. Prirast knjižničnega 

gradiva v letu 2017 je bil za 7,97% manjši kot v letu 2016 (v absolutnih številkah: - 954 

enot knjižničnega gradiva) in sicer zaradi zmanjšanja sredstev za nakup za 3,76 %. 

Podrobnejša razlaga je v poglavju Finančno poročilo o poslovanju Knjižnice, odhodki, 

knjižnično gradivo. 

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, psihologija in filozofija, sociologija in pravo, 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 2017 pridobila 11.018 enot (9.697 kupljenih in 1.321 podarjenih 

enot) (v letu 2016 je pridobila 11.972 enot (10.230 kupljenih in 1.742 podarjenih enot)). 

  

Prirast knjižničnega gradiva v letu 2017 je bil za 7,97% manjši kot v letu 2016 (v 

absolutnih številkah: - 954 enot knjižničnega gradiva in sicer zaradi zmanjšanja sredstev 

za nakup. za 3,76 %. Podrobnejša razlaga je v poglavju Finančno poročilo o poslovanju 

Knjižnice, odhodki, knjižnično gradivo. 

Prirast knjižničnega gradiva na 1000 prebivalcev: 316,99 enot (v letu 2016: 344,25 enot), 

(standard: 275 enot na 1000 prebivalcev).  

Zaradi odpisa (8.637 enot ali 3,81 %  glede na zalogo, standard je 5 %) se je zaloga 

knjižničnega gradiva povečala za 2.381 enot oz. za 1,06 %.  

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 2017 smo (skupaj z osnovnim 

paketom) pridobili 364 licenc (= približno enako kot naslovov) e-knjig (439 v letu 2016), 

vseh licenc e-knjig na dan 31.12. 2017 je bilo 899 (745 v letu 2016). Od tega je bilo 14 

licenc/naslovov iz območnostnih sredstev OOK Kranj V letu 2016 je bil dokaj velik 

porast  posledica dodatnih sredstev, ki jih je za nakup e-gradiva namensko namenila 

Občina Radovljica  - teh dodatnih sredstev v letu 2017 ni bilo. 

 

 

3. Obiskovalci v knjižnici 

Obiskovalcev je bilo 270.520 (leta 2016: 269.318), največ jih je prišlo zaradi izposoje 

na dom (47 %), obiska prireditev (21 %), izposoje v knjižnici (14 %), 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 7,78-krat. (leta 2016: 

7,74). Število obiskovalcev na ravni celotne knjižnice (primerjalno z letom 2016) se je 

povečalo za 0,45% (105,06 % v letu 2016, kar v absolutnih številkah pomeni 1.202 

obiskovalcev več kot preteklo leto (v letu 2016 več 12.977 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 08.30 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, lahko pa tudi večkrat,  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) in vzgojiteljice: 

 O pomenu branja  

 Pravljice, ki so staršem/vzgojiteljicam (lahko) v pomoč 

 Kvalitetno preživljanje prostega časa 

 Sodelovanje s CUDV Radovljica: pravljične urice in kvizi 

 »Mladi bralček« in »Črkoznalček« - projekta, ki poteka v vrtcu Lesce  

 »Berem s knjižničarko«  

  »Bralni klub« 

 »Rastem s knjigo«  

 »Knjige na počitnicah«  

 »Poletno branje« 



 »Muzeji na obisku« 

 »Pravljični kovček« 

 »S knjigo po EU:  vsaka država ima svoje glavno mesto in vsako glavno mesto 

ima svojo znamenitost« 

  »Knjiga presenečenja« 

 »Zlata hruška« 

 »Vitrina ustvarjalnosti« 

  »Knjižničarji ocenjujemo« 

 »Poletavci in Najpoletavci« 

 »Zmoremo – čez ovire do oviranih« 

  »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 

 Beremo s tačkami  

 Jogica za dojenčke 

 Pravljične jogice za otroke 

 Predavanja za mamice: vsako prvo  sredo v mesecu 

 »Branje za lepe sanje«  

 

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 2017. 

 

Vseh prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje branja je bilo 1.933 (1.832 v letu 

2016) oz. 105,51% glede na preteklo leto, obiskovalcev pa 52.474 (56.861 v letu 2016) 

oz. 108,36% glede na leto 2016;  78 % mladine ter 22 % odraslih (glede na leto 2016: 80 

% mladine ter 20 % odraslih).  Število prireditev in drugih aktivnosti za spodbujanje 

branja se je zvišalo za 5,51 %, sam obisk le-teh pa za 8,36 %, (za 18% v letu 2016). 
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 2017 

 prostor: 

 nadaljevanje gradnje nove knjižnice v Radovljici; 

 prve aktivnosti za novo knjižnico Bled; 

 popravilo dvigala v knjižnici v Bohinjski Bistrici; 

 knjižnica Gorje je bila zardi odprave pomanjkljivosti (popravilo sten zaradi 

razpok) zaprta od 7.3. do 15.3. 2017; 

 oprema:  

 nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 

o računalniki: Bohinj (1), Gorje (1). Radovljica (1);  

o čitalci črtne kode: Gorje (1), Radovljica (3); 

o RFID čitalniki za članske kartice: Radovljica (3); 

 nakup ostale opreme:  

o slušna zanka v dvorani in naprava za naglušne pri pultu (Bohinjska 

Bistrica),   

o knjigobežnica: Bohinj (1), 

o plastifikator: Radovljica (1), 

o telefon : Bohinj (2); 

 priprava na novo knjižnico v Radovljici: 

 prirast 2017 – oprema z RFID nalepkami (začetek 2012); 

 prehod COBISS3 izposojo; 

 imeli smo inšpekcijski nadzor informacijskega pooblaščenca: spremeniti smo morali 

nabor podatkov (zmanjšati) v e-obvestilih; 

 Občina Radovljica je prejela naziv Branju prijazna občina; 

 spodbujanje branja: ohranili smo vse akcije preteklih let in dodali dve novi: 

 Branje za lepe sanje. Ciljna skupina projekta so bili starši, predvsem mamice, 

ki so aktivni na družbenih omrežjih. Na naši Facebook strani smo tako 

oblikovali nagradno igro, ki je trajala dobre tri tedne (začetek decembra – 

konec decembra) in v okviru katere smo starim in novim prijateljem knjižnice 

želeli približat pomen večernega branja pravljic. To otrokom bogati besedni 

zaklad, jim omogoča osebnostni razvoj in spodbuja njihovo ljubezen do branja. 

Hkrati pa je glasno branje pravljic tisto, ki med starši in otrokom splete prav 

posebne čustvene vezi.  Vsak, ki je všečkal našo stran na Facebooku, delil 

objavo in v komentar zapisal prijatelja ali prijateljico, ki svojim otrokom bere 

pravljice, se je potegoval za eno izmed nagrad. Med sodelujoče (v nagradni 

igri je sodelovalo 91 ljudi) smo razdelili sedem kompletov knjig (pravljico in 

roman). 

 Pravljična jogica za dojenčke: Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se 

radi umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje, petje oma, masažo, ki je 

prilagojena posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih, 



vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajajo na teh uricah. Za zdravje, 

umirjenost in boljšo osredotočenost. 

 predstavili smo nekaj odmevnih razstav in prireditev: 

 Državniški obiski na Bledu skozi fotografski objektiv Mirka Vovka: razstava: 

v šestdesetih in v začetku sedemdesetih let 20. stoletja je Bled doživljal 

vrhunec t. i. diplomatskega turizma; velik del dogajanja je s svojimi številnimi 

fotoaparati zabeležil blejski fotograf Mirko Vovk; razstavo fotografij z opisi 

znanih državnikov je pripravil Damjan Mulej; 

 Generacija za generacijo – Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem, 

razstava, ki je nastala v sodelovanju Društva bibliotekarjev Gorenjske z 

Gorenjskim muzejem Kranj; 

 Dalmatinova Biblija — 433 let pozneje, predavanje Benjamina Hlastana iz 

Združenja Trubarjev Forum: o nastanku knjige, njeni usodi ter 

znotrajjezikovnem prevodu v sodobno slovenščino; 

 Blejska knjiga, predstavitev zbornika, ki Bled prikazuje z različnih literarnih in 

neliterarnih zornih kotov: kot romarsko središče, mondeno letovišče, različne 

arheološke najdbe …, predstavil ga je urednik prof. dr. Milček Komelj.;; 

spodbujanje branaj na drugačen način 

 prispevki na naši domoznanski strani (projekti, domoznanstvo): 29 sodelujočih 

avtorjev, 371 objavljenih člankov; najplodovitejši avtor je M. Prosen: 300 poljudnih 

znanstvenih člankov M. Prosena z astronomsko tematiko; članke je uredil in opremil 

mag. Jure Sinobad, ki je hkrati sproti sestavljal tudi Bibliografijo Marijana Prosena 

(2010-2017), ki je v celoti objavljena na DZ strani;  

 Noč z Andersenom je potekala že dvanajstič; 

 pripravili smo posebno pismo za starše otrok v vrtcu in prvi triadi osnovnih šol in jih 

nagovorili, da otrokom posvetijo več časa in jim berejo; 

 na 5. mednarodni konferenci O branju in pismenosti v Moskvi (Reading and Literacy 

in Education and Culture: Results and Prospects, Moskva, Rusija, 6. do 8. april 2017), 

smo predstavili projekt Zmoremo – čez ovire do oviranih ter Ustvari novo zgodbo – 

motivacija za branje in ustvarjalnost; 

 udeležili smo se 83. mednarodne konferenci IFLA z naslovom Knjižnice, solidarnost, 

družba (Libraries. Solidarity. Society) , Wroclaw, Poljska,19. Do 25.8.2017; 

 sodelovali smo na 22. 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 27. dnevih evropske kulturne dediščine Dediščina, kaj si? na 

Linhartovem trgu; 

 sodelovali smo na programu področnega seminarja Izmenjava mentorskih izkušenj pri 

bralni znački s poudarkom na 2. in 3. triletju, ki ga je pripravilo Društvo Bralna 

značka Slovenije – ZPMS: predstavili smo primer dobre prakse medgeneracijskega 

branja; 

 sodelovali smo na poletnem seminarju za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s 

slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki ga je Zavod RS za šolstvo: predstavili smo 

primere dobrih praks dela z vrtci in šolami; 



 z razstavo Državniški obiski na Bledu skozi fotografski objektiv Mirka Vovka smo 

gostovali v Mestni knjižnici Kranj; 

 v Gornjesavskem muzeju Jesenice so pripravili razstavo o priseljevanju in izseljevanju 

na Jesenicah v 20. stoletju: knjižnica je za to razstavo posodila Potret Franceta 

Prešerna; 

 sodelovali smo na Evropski vasi 2018 na Linhartovem trgu v Radovljici s 

predstavitvijo zbirke EU: vsaka država ima svoje glavno mesto in vsako glavno mesto 

ima svojo znamenitost; 

 sodelovali smo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, PE Kranj na 18. 

strokovnem srečanju zaposlenih v vrtcih na Gorenjskem, izvedli smo delavnici: 

Knjige, ki so vzgojiteljicam lahko v pomoč in Zmoremo – čez ovire do oviranih; 

 sodelovali smo z Ministrstvom za kulturo in v okviru festivala Brati gore pripravili 

pravljico in ustvarjalno delavnico Štirje srčni možje; 

 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 doma«, ki poteka v okviru mednarodnega Festivala alpskega cvetja, smo 

pripravili ustvarjalno delavnico Zmeda v pravljični deželi. 

 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 življenju in minevanju 

v Radovljici in pogovor z Mileno Miklavčič 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 2107 so »šle« knjige in revije še na štiritri nove lokacije: 

CUDV Radovljica, Life hostel Slovenia Radovljica in Kulturni dom Bohinjska Bela; 

vseh lokacij je že 19; 

 v računovodstvu je potekala obvezna šolska praksa; 

 v okviru dodiplomskega študija je potekala obvezna praksa študentke bibliotekarstva; 

 1 delavka se je starostno upokojila; 

 porodniške odsotnosti: ena delavka se je vrnila s porodniške (oktober), ena je še na 

porodniški (od februarja dalje), v času porodniške odsotnosti smo ju nadomestili z 

zaposlitvama za določen čas; 

 zaposlitve: imeli smo 5 novih zaposlitev: 1 nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve in 

4 nove zaposlitve zaradi načrtovane selitve v novo knjižnico; 

 pomagale so nam tri  prostovoljke; 

 v okviru pilotnega projekta SEM (socialna vključenost, enakopravnost, možnost za 

vse): spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v 

lokalno okolje (OŠ A. Janša in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport) je 

bila na usposabljanju, 4 ure tedensko, oseba s posebnimi potrebami.  

  



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 2017 

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: 

 83,46 % občine (leto 2016: 82,56 %)  

   3,79 % MIK  (leto 2016:  3,92 %) 

 11,37 % knjižnica (leto 2016: 11,97 %) 

   1,36 % Zavod za zaposlovanje (javna dela) (leto 2016: 1,42 %) 

   0,02 %  drugo (leto 2016: 0,13 %) 

Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: prihodki. 

 

Primerjava s preteklim letom:  

 

Prihodki so se povečali  za 5,71 % (za 4,33 % v letu 2016) in sicer zaradi povečanj sredstev: 

 občin za 6,86 % (za 6,56 % v letu 2016) 

 Ministrstva za kulturo za 2,37 % (za 3,04 % v letu 2016). 

 

Zvišanje  je posledica: 

 zvišanja sredstev za plače za 8,5%,  

 dodatnih sredstev Občine Bled za nakup RFID nalepk – priprava na selitev 

(načrtovana nova knjižnica na Bledu v letu 2020). 

 

Podrobnejši pregled prikazuje priloga 2, tabela: prihodki  



2. Odhodki 2017 

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: 

 16,13 % za nakup knjižničnega gradiva  (leto 2016: 18,48 %) 

 19,53 % za materialne stroške in program (leto 2016: 18,87 %) 

   0,54 % predstavlja ostanek dohodka (leto 2016: 0,49 %) 

 63,80 % plače (leto 2016: 62,16 % - 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 5,66 % (za 4,33 % v letu 2016), in 

sicer zaradi povečanj porabljenih sredstev za: 

 materialne stroške za 9,38 % (1,77 % v letu 2016); 

 za plače za 8,51 % (znižanje za 7,27 % v letu 2016). 

 

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

 nakup knjižničnega gradiva se je zmanjšal za 7,72 % (zvišanje za 3,10 % v letu 2016). 

 

 

 Knjižnično gradivo 

Nekaj čez 16 % vseh odhodkov predstavljajo sredstva, ki jih je knjižnica namenila za 

nakup knjižničnega gradiva (knjige, revije, časopisi, zgoščenke, CD-ROM-i, DVD-ji 

…). Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so glede na vir strukturirana: 

 48,80 % občine (2016: 46,43 % )  

 23,51 % MIK  (leto 2016: 21,19 %)  

 27,69 % knjižnica (leto 2016: 32,38 %)  

   0,00 % donacije (leto 2016: 0,00 %) 

 

Primerjava s preteklim letom: nakup knjižničnega gradiva se je znižal za 7,72 % (v 

letu 2016 zvišal za 1,77 %) in sicer zaradi znižanja: 

 izvenproračunskih sredstev knjižnice za 21,08 % (v letu 2016 znižal za 

3,70%), 

 občin za 3,02 % (v letu 2016 zvišanje za 5,34 %, ker smo Občini Radovljico in 

Bled zaprosili za prerazporeditev sredstev in sta namenili dodatna sredstva za 

nakup e-knjig v višini 2.500€ (Radovljica: 2.000€ in Bled: 500€). 

 

V skladu s sklepom Knjižničnega sveta (februar 2017) smo presežek prihodkov 

nad odhodki porabili za nakup knjižničnega gradiva v letu 2017. Zaradi tega se je 

nakup knjižničnega gradiva dejansko znižal le za 3,76 % (v letu 2016  povečal za 

4,12 %) in so sredstva za nakup knjižničnega gradiva glede na vir strukturirana: 

 

 42,85 % občine (2016: 42,53 % )  

 20,65 % MIK  (leto 2016: 19,41 %)  

 24,32 % knjižnica (leto 2016: 29,65 %)  



  12,81 % nakup po ZR (leto 2016: 8,41 %) 

 

 

 Materialni stroški 

Več kot 19 % vseh odhodkov predstavljajo materialni stroški. Glede na vir so sredstva 

strukturirana:  

 68,23 % občine (leto 2016: 71,83 %) 

 31,77 % knjižnica (leto 2016: 28,17 %)  

 

Primerjava s preteklim letom: materialni stroški so se zvišali za 9,38 %  (znižali za 

3,10 % v letu 2016).  Razlog: v letu 2017 smo začeli z intenzivno pripravo na selitev 

knjižnice v Radovljici (močno povečan nakup RFID nalepk, zdravniški pregledi novo 

zaposlenih …) in kasneje še na Bledu (močno povečan nakup RFID nalepk).  

 

 

 Plače (vsi prejemki, ki se nanašajo na delavce) 

Skoraj 64 % 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 od 1.6.2017 do 31.12.2017, v Radovljici, na Bledu in v 

Bohinju;  3 sklenjene pogodbe, 4 izvajalci; realizacija Radovljica in Bled: 7 

mesecev, Bohinj: 6 mesecev (odpoved javne delavke, ker je našla zaposlitev). 

 

Primerjava s preteklim letom: plače so se povečale za 8,5 % (v letu 2016 za 7,27 %). 

Razlog: v letu 2017 so bili odpravljeni nekateri varčevalni ukrepi (napredovanje v 

plačne razrede in nazive, višji regresi); zaposlili smo 4 nove delavce (priprava na 

selitev v novo knjižnico v Radovljici); posledično smo presegli kvoto zaposlenih glede 

zaposlovanja invalidov in od 1. junija dalje plačujemo VZI (Vzajemni prispevek za 

zaposlovanje invalidov); izplačali smo odpravnino ob upokojitvi delavke  

 

Kot osnova služijo določila Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela  

v  javnem  sektorju  za  leto 2017 (ZUPPJS17) in Dogovor o ukrepih na področju 

stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2017.   

 

 

3. Ostanek dohodka od zamudnin in članarin konec leta 2017 

Ostanek dohodka od zamudnin in članarin leta 2017 je znašal 5.291,22 € oz. 0,54 %. (v letu 

2016: 4.584,98 € oz. 0,49 %). Po plačilu davka na dohodke pravnih oseb je ta ostanek 

5.056,77 € oz. 0,52 % (v letu 2016: 4.416,80€ oz 0,47%). 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 0,52 % (za 0,49 % v letu 2016). 

 

 

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:  

 oprema:  

 nakup, računalnikov in pripadajoče opreme: 

o računalniki: Bohinj (1), Gorje (1). Radovljica (1);  

o čitalci črtne kode: Gorje (1), Radovljica (3); 

o RFID čitalniki: Radovljica (3); 

 nakup ostale opreme:  

o slušna zanka v dvorani in naprava za naglušne pri pultu (Bohinjska 

Bistrica),   

o knjigobežnica: Bohinj (1), 

o plastifikator: Radovljica (1), 

o telefon : Bohinj (2); 

 

Viri financiranja:  

 98,93 % občine (leto 2016: 92,53 %) 

   1,07% knjižnica (leto 2016: 7,47%)  

 

Primerjava s preteklim letom: investicije so se znižale za 36,40 % (v letu 2016 znižale za 

34,01 %). Realizacija nakupa RFID nalepk (Bohinj) je bila realizirana januarja 2018. 

 

V letu 2016 in 2017 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 2016: 

65), 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 je ostala praktično na isti ravni in znaša v letu 

2017: 20,00 enot na prebivalca (v letu  2016 20,02); ta nivo je nad slovenskim 

povprečjem; pričakujemo minimalno rast v prihodnjih letih (razlogi: nova knjižnica 

v Radovljici, 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  (razen v radovljiški knjižnici, kjer so bile v letu 2017 4 nove zaposlitve za 

potrebe nove knjižnice);  

 komunikacijske opreme;  

 in prostora - prostorska stiska je največja v: 

 osrednji enoti v Radovljici, vendar je v letu 2018 predvidena otvoritev nove 

knjižnice.   

 

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 2018 

Knjižnica je občinam soustanoviteljicam in Ministrstvu za kulturo posredovala plane za leto 

2018. Vse občine soustanoviteljice imajo sprejete proračune za leto 2018. Pristojno 

ministrstvo je  izdalo odločbo o sofinanciranju knjižničnega gradiva, tako da knjižnica ima 

plan za leto 2018. Ta plan vključuje stroške selitve in stroške v novi knjižnici, ki so, glede na 

to da še nismo v novi stavbi, le predvideni stroški. Več v prilogi: Poslovni in finančni načrt 

Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2018. 



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 2017 v številkah  

 Pregled programov in dejavnosti Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2017 

 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 

 Finančno poročilo 

 Poslovni in finančni načrt Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2018. 

 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: 9. 02. 2018        Priloga  

 

 

 

 

Zadeva: Zaposleni -  stanje na dan 31. 12. 2017 

 

 

 

 

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, (6,65) VII stopnja izobrazbe 

 višja knjižničarka,( 1)  VI stopnja izobrazbe 

 knjižničarka, (4) V stopnja izobrazbe  

 skupaj: 11,65  

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  

 24,5 delavcev. 

 

 

 

 

 

                                                                             Direktorica Knjižnice 

                                                                          A. T. Linharta Radovljica 

 

 

                                                                           Božena Kolman Finžgar 

 

 



1. stran

VSE OBČINEVSE OBČINEVSE OBČINEVSE OBČINE

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2017 v številkah

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

2017 2016 2017 16/17 2016 2017 16/17

Radovljica 8.243 65.559 67.207 103 314.500 313.432 100 -1.068
Begunje 2.262 2.496 2.479 99 24.548 25.639 104 1.091
Brezje 905 930 905 97 6.463 6.068 94 -395
Kropa 3.021 2.354 2.189 93 20.248 20.386 101 138
Lesce 3.426 11.975 12.020 100 29.391 29.329 100 -62
Ljubno 1.042 0 0

0
potujoča 33.957 34.364 101

Bled 6.203 43.136 42.625 99 177.245 177.220 100 -25
Bohinjska Bela 673 0 0
Zasip 1.038 689 677 98 764 429 56 -335

0

13. februar 2018

začasno zaprta

zaprta

Stran 1

0

Gorje 2.807 8.847 9.493 107 33.789 33.688 100 -101

Bohinjska Bistrica 2.962 27.597 28.091 102 77.314 77.469 100 155
Koprivnik 382
Srednja vas 1.062 1.874 1.849 99 10.472 10.401 99 -71
Stara Fužina 732 505 507 100 1.328 1.177 89 -151

skupaj 34.758 199.919 202.406 101 696.062 695.238 100 -824

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva
indeks

31. 12. 16 31. 12. 17 16/17

knjige 199.919 202.406 101 2487,00
časopisi, revije 4.279 3.827 89 -452,00
neknjižno gradivo 20.085 20.431 102 346,00

0,00
skupaj 224.283 226.664 101 2381,00

Porast po načinu nabave
nakup dar skupaj

knjige 8.190 1.135 9.325 84,63
časopisi, revije 318 68 386 3,50
neknjižno gradivo 1.189 118 1.307 11,86

skupaj 9.697 1.321 11.018 100,00

začasno zaprta

skupaj 9.697 1.321 11.018 100,00

88,01 11,99 100,00

Stran 1



2. stran

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2017 v številkah
VSE OBČINE

Izposojeno knjižnično gradivo
knjige    časopisi, revije drugo gradivo skupaj

na dom 500.493 17.550 38.238 556.281 80,01
v knjižnici 95.201 43.179 577 138.957 19,99

100,00
skupaj 595.694 60.729 38.815 695.238

85,68 8,73 5,58 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

0 splošno, znanost, kultura ... 40.779 7 umetnost, šport 92.981
1 filozofija, psihologija ... 27.426 80 jezikoslovje 7.194
2 verstvo 3.336 8.01/09 liter. teorija 370
3 sociologija, pravo ... 23.913 82 leposlovje 417.373
5 naravne vede 17.834 9 zemljepis, zgodovina 22.233
6 uporabne vede 41.799 SKUPAJ 695.238

13. februar 2018

Stran 2

Obiskovalci v knjižnici
odrasli mladina skupaj

leto 2015 %

izposoja na dom 103.912 23.578 127.490 47,13 128.514 99,20
izposoja v knjižnici 27.241 9.433 36.674 13,56 35.013 104,74
obiskovalci za inf. 25.286 7.350 32.636 12,06 29.019 112,46
računalniki 5.081 8.572 13.653 5,05 15.791 86,46
obiski prireditev 17.641 39.220 56.861 21,02 44.896 126,65
drugi 841 2.365 3.206 1,19 3.108 103,15

skupaj 180.002 90.518 270.520 100

66,54 33,46 100,00

mladina odrasli skupaj mladina odrasli skupaj

0 0
literarni večeri 0 17 17 0 1.022 1.022

potopisna predavanja 0 16 16 0 1.214 1.214
ostala predavanja 0 44 44 25 2.439 2.464

bralni klubi 9 7 16 85 105 190
razstave 130 192 322 6.165 10.147 16.312
križanka 31 10 41 153 85 238

pravljične ure 32 0 32 629 0 629
lutkovne predstave 44 0 44 3.174 0 3.174

delavnice 136 0 136 2.193 0 2.193
knjige na počitnicah 17 17 34 1.070 1.506 2.576

BPU v knjižnici 468 13 481 9.085 303 9.388
BPU v šoli 187 4 191 3.078 75 3.153
nahrbtniki 297 0 297 5.366 0 5.366

TVKS 0 4 4 0 117 117
Vesolje zakladov 4 0 4 869 0 869

kvizi 132 108 240 6.180 628 6.808

število aktivnosti število obiskovalcev

kvizi 132 108 240 6.180 628 6.808
Superknjiga 4 0 4 161 0 161

knjiga presenečenja 10 0 10 987 0 987
0

skupaj 1.501 432 1.933 39.220 17.641 56.861

77,65 22,35 100,00 68,98 31,02 100,00

Stran 2



1. stran

OBČINA RADOVLJICAOBČINA RADOVLJICAOBČINA RADOVLJICAOBČINA RADOVLJICA
KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2017 v številkah

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

2017 2016 2017 16/17 2016 2017 16/17

Radovljica 8.243 65.559 67.207 103 314.500 313.432 100 -1.068
Begunje 2.262 2.496 2.479 99 24.548 25.639 104 1.091
Brezje 905 930 905 97 6.463 6.068 94 -395
Kropa 3.021 2.354 2.189 93 20.248 20.386 101 138
Lesce 3.426 11.975 12.020 100 29.391 29.329 100 -62
Ljubno 1.042

0
potujoča 17.999 18.215 101

16. februar 2018

začasno zaprta

skupaj 18.899 101.313 103.015 102 395.150 394.854 100 -296

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva
indeks

31. 12. 16 31. 12. 17 16/17

knjige 101.313 103.015 102 1702,00
časopisi, revije 3.345 2.955 88 -390,00
neknjižno gradivo 10.906 11.084 102 178,00

skupaj 115.564 117.054 101 1490,00

Porast po načinu nabave
nakup dar skupaj

knjige 4.096 477 4.573 84,59
časopisi, revije 170 51 221 4,09
neknjižno gradivo 571 41 612 11,32

100,00

skupaj 4.837 569 5.406

89,47 10,53 100,00

Stran 1



2. stran

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2017 v številkah
OBČINA RADOVLJICA

Izposojeno knjižnično gradivo
knjige    časopisi, revije drugo gradivo skupaj

na dom 296.039 11.210 22.398 329.647 83,49
v knjižnici 45.740 19.121 346 65.207 16,51

100,00

skupaj 341.779 30.331 22.744 394.854

86,56 7,68 5,76 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

0 splošno, znanost, kultura ... 22.627 7 umetnost, šport 49.107
1 filozofija, psihologija ... 15.804 80 jezikoslovje 3.817
2 verstvo 2.256 8.01/09 liter. teorija 244
3 sociologija, pravo ... 14.628 82 leposlovje 239.338
5 naravne vede 9.720 9 zemljepis, zgodovina 13.320

6 uporabne vede 23.991 SKUPAJ 394.854

Obiskovalci v knjižnici
Obiskovalci odrasli mladina skupaj

16. februar 2018

Stran 2

Obiskovalci odrasli mladina skupaj
Vzrok obiska leto 2015 %

izposoja na dom 64.158 14.668 78.826 51,73 78.241 100,75
izposoja v knjižnici 15.262 5.486 20.748 13,62 20.020 103,64
obiskovalci za inf. 11.752 2.270 14.022 9,20 12.096 115,92
računalniki 2.657 3.805 6.462 4,24 7.140 90,50
obiski prireditev 9.438 19.663 29.101 19,10 24.402 119,26
drugi 841 2.365 3.206 2,10 3.108 103,15

skupaj 104.108 48.257 152.365 100,00 145.007 105,07

26,23 73,77 100,00

mladina odrasli skupaj mladina odrasli skupaj

0 0
literarni večeri 0 12 12 0 781 781

potopisna predavanja 0 11 11 0 802 802
ostala predavanja 0 27 27 0 1.921 1.921

bralni klubi 9 7 16 85 105 190
razstave 71 75 146 3.369 4.979 8.348
križanka 5 5 10 72 26 98

pravljične ure 11 0 11 168 0 168
lutkovne predstave 12 0 12 1.075 0 1.075

delavnice 110 0 110 1.655 0 1.655
knige na počitnicah 6 6 12 219 308 527

BPU v knjižnici 262 13 275 5.085 303 5.388
BPU v šoli 84 0 84 1.227 0 1.227
nahrbtniki 131 0 131 2.489 0 2.489

TVKS 0 1 1 0 71 71
Vesolje zakladov 1 0 1 463 0 463

kvizi 60 48 108 3.215 142 3.357
Superknjiga 3 0 3 98 0 98

knjiga presenečenja 5 0 5 443 0 443

število aktivnosti število obiskovalcev

knjiga presenečenja 5 0 5 443 0 443
0 0

skupaj 770 205 975 19.663 9.438 29.101

78,97 21,03 100,00 67,57 32,43 100,00

Stran 2



1. stran

OBČINA BLEDOBČINA BLEDOBČINA BLEDOBČINA BLED

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2017 v številkah

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

2017 2016 2017 16/17 2016 2017 16/17

Bled 6.203 43.136 42.625 99 177.245 177.220 100 -25
Bohinjska Bela 673
Zasip 1.038 689 677 98 764 429 56 -335

0
potujoča 8.116 8.213 101

skupaj 7.914 51.941 51.515 99 178.009 177.649 100 -360

16. februar 2018

začasno zaprta

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva
indeks

31. 12. 16 31. 12. 17 16/17

knjige 51.941 51.515 99 -426,00
časopisi, revije 611 586 96 -25,00
neknjižno gradivo 5.498 5.428 99 -70,00

skupaj 58.050 57.529 99 -521,00

Porast po načinu nabave
nakup dar skupaj

knjige 1.739 501 2.240 83,68
časopisi, revije 86 10 96 3,59
neknjižno gradivo 274 67 341 12,74

100,00

skupaj 2.099 578 2.677

78,41 21,59 100,00

Stran 1



2. stran

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2017 v številkah
OBČINA BLED

Izposojeno knjižnično gradivo
knjige    časopisi, revije drugo gradivo skupaj

na dom 117.157 2.412 10.056 129.625 72,97
v knjižnici 30.018 18.006 0 48.024 27,03

100,00

skupaj 147.175 20.418 10.056 177.649

82,85 11,49 5,66 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

0 splošno: znanost, kultura ... 9.149 7 umetnost, šport 27.950
1 filozofija, psihologija ... 7.749 80 jezikoslovje 2.434
2 verstvo 774 8.01/09 liter. teorija 100
3 sociologija, pravo ... 6.038 82 leposlovje 100.678
5 naravne vede 4.847 9 zemljepis, zgodovina 6.478

6 uporabne vede 11.451 SKUPAJ 177.649

Stran 2

Obiskovalci v knjižnici
odrasli mladina skupaj

leto 2015 %

izposoja na dom 24.566 4.429 28.995 43,32 29.485 98,34
izposoja v knjižnici 8.606 1.638 10.244 15,31 9.777 104,78
obiskovalci za inf. 7.670 2.392 10.062 15,03 9.625 104,54
računalniki 1.868 2.801 4.669 6,98 5.865 79,61
obiski prireditev 5.820 7.141 12.961 19,36 8.157 158,89

0,00

skupaj 48.530 18.401 66.931 100,00 62.909 106,39

72,51 27,49 100,00

mladina odrasli skupaj mladina odrasli skupaj

literarni večeri 0 5 5 0 241 241
potopisna predavanja 0 5 5 0 412 412

ostala predavanja 0 16 16 0 503 503
bralni klubi 0 0 0 0 0 0

razstave 26 71 97 1.014 3.610 4.624
križanka 1 1 2 39 24 63

pravljične ure 9 0 9 216 0 216
lutkovne predstave 12 0 12 491 0 491

delavnice 7 0 7 159 0 159
knjige na počitnicah 8 8 16 536 798 1.334

BPU v knjižnici 38 0 38 860 0 860
BPU v šoli 75 4 79 1.351 75 1.426
nahrbtniki 70 0 70 1.324 0 1.324

TVKS 0 1 1 0 21 21
Vesolje zakladov 1 0 1 137 0 137

kvizi 24 12 36 812 136 948

število aktivnosti število obiskovalcev

kvizi 24 12 36 812 136 948
Superknjiga 1 0 1 63 0 63

knjiga presenečenja 2 0 2 139 0 139

skupaj 274 123 397 7.141 5.820 12.961

69,02 30,98 100,00 55,10 44,90 100,00

Stran 2



1. stran

OBČINA BOHINJOBČINA BOHINJOBČINA BOHINJOBČINA BOHINJ

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2017 v številkah

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

2017 2016 2017 16/17 2016 2017 16/17

Bohinjska Bistrica 2.962 27.597 28.091 102 77.314 77.469 100 155
Koprivnik 382
Srednja vas 1.062 1.874 1.849 99 10.472 10.401 99 -71
Stara Fužina 732 505 507 100 1.328 1.177 89 -151

potujoča 5.091 5.152 101

skupaj 5.138 35.067 35.599 102 89.114 89.047 100 -67

16. februar 2018

zaprto

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva
indeks

31. 12. 16 31. 12. 17 16/17

knjige 35.067 35.599 102 532,00
časopisi, revije 282 250 89 -32,00
neknjižno gradivo 3.008 3.173 105 165,00

skupaj 38.357 39.022 102 665,00

Porast po načinu nabave
nakup dar skupaj

knjige 1.602 94 1.696 84,00
časopisi, revije 49 5 54 2,67
neknjižno gradivo 263 6 269 13,32

100,00

skupaj 1.914 105 2.019

94,80 5,20 100,00

Stran 1



2. stran

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2017 v številkah
OBČINA BOHINJ

Izposojeno knjižnično gradivo
knjige    časopisi, revije drugo gradivo skupaj

na dom 61.876 3.167 4.087 69.130 77,63
v knjižnici 14.146 5.771 0 19.917 22,37

100,00

skupaj 76.022 8.938 4.087 89.047

85,37 10,04 4,59 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

0 splošno: znanost, kultura ... 6.997 7 umetnost, šport ... 12.078
1 filozofija, psihologija ... 3.118 80 jezikoslovje 850
2 verstvo 262 8.01/09 liter. teorija 24
3 sociologija, pravo ... 2.420 82 leposlovje 54.051
5 naravne vede 2.477 9 zemljepis, zgodovina 1.885

6 uporabne vede 4.886 SKUPAJ 89.047

Obiskovalci v knjižnici

16. februar 2018

Stran 2

Obiskovalci v knjižnici
odrasli mladina skupaj

leto 2015 %

izposoja na dom 11.080 3.061 14.141 36,58 14.697 96,22
izposoja v knjižnici 2.600 1.846 4.446 11,50 4.090 108,70
obiskovalci za inf. 5.152 2.184 7.336 18,97 6.075 120,76
računalniki 464 1.858 2.322 6,01 2.624 88,49
obiski prireditev 2.019 8.398 10.417 26,94 8.351 124,74

100,00

skupaj 21.315 17.347 38.662 35.837 107,88

55,13 44,87 100

mladina odrasli skupaj mladina odrasli skupaj

literarni večeri 0 0 0 0 0 0
potopisna predavanja 0 0 0 0 0 0

ostale aktivnosti 1 1 2 25 15 40
bralni klubi 0 0 0 0 0 0

razstave 24 44 68 936 1.276 2.212
križanka 3 3 6 25 23 48

pravljične ure 12 0 12 245 0 245
lutkovne predstave 11 0 11 762 0 762

delavnice 19 0 19 379 0 379
knjige na počitnicah 3 3 6 315 400 715

BPU v knjižnici 112 0 112 2.213 0 2.213
BPU v šoli 25 0 25 442 0 442
nahrbtniki 45 0 45 897 0 897

TVKS 0 1 1 0 17 17
Vesolje zakladov 1 0 1 184 0 184

kvizi 36 36 72 1.720 288 2.008
Superknjiga 0 0 0 0 0 0

število aktivnosti število obiskovalcev

Superknjiga 0 0 0 0 0 0
knjiga presenečenja 2 0 2 255 0 255

skupaj 294 88 382 8.398 2.019 10.417

76,96 23,04 100 80,62 19,38 100,00

Stran 2



1. stran

OBČINA GORJEOBČINA GORJEOBČINA GORJEOBČINA GORJE

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2017 v številkah

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

2017 2016 2017 16/17 2016 2017 16/17

Gorje 2.807 8.847 9.493 107 33.789 33.688 99,70 -101

potujoča 2.751 2.784 101

skupaj 2.807 11.598 12.277 106 33.789 33.688 100 -101

Temeljna zaloga knjižničnega gradiva
indeks

31. 12. 16 31. 12. 17 16/17

16. februar 2018

31. 12. 16 31. 12. 17 16/17

knjige 11.598 12.277 106 679,00
časopisi, revije 41 36 88 -5,00
neknjižno gradivo 673 746 111 73,00

skupaj 12.312 13.059 106 747,00

Porast po načinu nabave
nakup dar skupaj

knjige 753 63 816 89,08
časopisi, revije 13 2 15 1,64
neknjižno gradivo 81 4 85 9,28

100,00

skupaj 847 69 916

92,47 7,53 100,00

Stran 1



2. stran

KNJIŽNICE,  KNJIGE,  BRALCI,  BRANJE  V  LETU  2017 v številkah
OBČINA GORJE

Izposojeno knjižnično gradivo
knjige    časopisi, revije drugo gradivo skupaj

na dom 25.421 761 1.697 27.879 82,76
v knjižnici 5.297 281 231 5.809 17,24

100,00

skupaj 30.718 1.042 1.928 33.688

91,18 3,09 5,72 100,00

Izposoja knjižničnega gradiva po skupinah UDK (univerzalna decimalna klasifikacija)

0 splošno: znanost, kultura … 2.006 7 umetnost, šport 3.846
1 filozofija, psihologija ... 755 80 jezikoslovje 92
2 verstvo 44 8.01/09 liter. teorija 2
3 sociologija, pravo ... 827 82 leposlovje 23.306
5 naravne vede 790 9 zemljepis, zgodovina 549

6 uporabne vede 1.471 SKUPAJ 33.688

Stran 2

Obiskovalci v knjižnici
odrasli mladina skupaj

leto 2015 %

izposoja na dom 4.108 1.420 5.528 44,01 6.091 90,76
izposoja v knjižnici 773 463 1.236 9,84 1.126 109,77
obiskovalci za inf. 712 504 1.216 9,68 1.223 99,43
računalniki 92 108 200 1,59 162 123,46
obiski prireditev 364 4.018 4.382 34,88 3.986 109,93

100,00

skupaj 6.049 6.513 12.562 12.588 99,79

48,15 51,85 100,00

mladina odrasli skupaj mladina odrasli skupaj

literarni večeri 0 0 0 0 0 0
potopisna predavanja 0 0 0 0 0 0

ostala predavanja 0 0 0 0 0 0
bralni klub 0 0 0 0 0 0
razstave 9 2 11 846 282 1.128
križanka 1 1 2 17 12 29

pravljične ure 0 0 0 0 0 0
lutkovne predstave 9 0 9 846 0 846

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

BPU v knjižnici 56 0 56 927 0 927
BPU v šoli 3 0 3 58 0 58
nahrbtniki 51 0 51 656 0 656

TVKS 0 1 1 0 8 8
Vesolje zakladov 1 0 1 85 0 85

kvizi 12 12 24 433 62 495

število aktivnosti število obiskovalcev

kvizi 12 12 24 433 62 495
Superknjiga 0 0 0 0 0 0

knjiga presenečenja 1 0 1 150 0 150

skupaj 143 16 159 4.018 364 4.382

89,94 10,06 100,00 91,69 8,31 100,00

Stran 2
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Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 

2017 

 

 

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 8.30 v Bralnem klubu (za odrasle) pogovarjamo o izbrani 

knjigi. V sezoni 2014/2015 smo brali slovenske avtorje, 2015/2016  avstralsko literaturo, v 

sezoni 2016/2017 indijsko in v sezoni 2017/2018 italijansko. 

 

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 2017 smo tako pripravili razstave: 

 Državniški obiski na Bledu skozi fotografski objektiv Mirka Vovka. V šestdesetih in v 

začetku sedemdesetih let 20. stoletja je Bled doživljal vrhunec t. i. diplomatskega turizma. 

Velik del dogajanja je s svojimi številnimi fotoaparati zabeležil blejski fotograf Mirko 

Vovk. Razstavo fotografij z opisi znanih državnikov je pripravil Damjan Mulej.  

 Žigi pošte Bled skozi čas. Razstavo, ki predstavlja poštno zgodovino in razvoj poštnih 

žigov pošte Bled skozi čas, je pripravil Damjan Jensterle z Bleda. 

 Lepote Bleda: Razstava fotografij Žige Rant z Bleda je sad večletnega raziskovanja, zakaj 

Bled pritegne toliko občudovalcev v vseh letnih časih in vsakogar na novo napolni z 

lepoto, z radostjo in da mu zažarijo oči ob pogledu na naravne danosti in znamenitosti 

Bleda. 

 Planšarstvo v Bohinju: Domoznansko razstavo o planšarjih in planšarstvu v Bohinju sta 

pripravili Darja Cvetrežnik in Metka Repinc. 

 

Z razstavo knjig na temo vode (zgodbicami, pravljicami in pesmicami o vodi v vseh oblikah, 

tudi strokovno literaturo, ki je med drugim vezana na bogato lokalno arhitekturo).smo 

sodelovali na dogodku »DEKD 2017: Voda- od mita do arhitekturi« na Linhartovem trgu. V 

prostorih Šivčeve hiše smo pripovedovali pravljice na temo vode. 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. 

http://www.rad.sik.si/


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 8.000.  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). 

Prispevki na naši domoznanski strani: na naši domači strani (projekti, domoznanstvo) že 

vrsto let objavljajo številni avtorji. Sodelujočih avtorjev je 29, vseh objavljenih člankov pa 

371. Najplodovitejši avtor je M. Prosen: v sedmih letih, kar sodelujemo z njim (lani je bil še 

posebej plodovit), se je na naši DZ spletni strani nabralo kar 300 poljudnih znanstvenih 

člankov M. Prosena z astronomsko tematiko (stanje 31. 12. 2017). Članke je uredil in 

opremil mag. Jure Sinobad, ki je hkrati sproti sestavljal tudi Bibliografijo Marijana Prosena 

(2010-2017), ki je v celoti objavljena na naši DZ strani. Prosenove članke po njegovih 

besedah na naši spletni strani pridno berejo poznavalci in ljubitelji astronomije iz vse 

Slovenije, tudi učitelji in srednješolski profesorji fizike in matematike. Začetek (najstarejši 

prispevek) je iz leta 2010.  

 

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.« 

V letu 2017 že dvanajstič. 

 

 

 

http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.knihovnabbb.cz/


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 z naročnimi lutkami: Petra 

Pana, Pepelko, Rdečo kapico, Tri prašičke in Žabjega Kralja. Začetek: oktober 2008. V letu 

2013 smo dodali še 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 avgusta 2012 in 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, 2016 in 

2017. 

 

»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. 

 

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 čez proznih in nekaj 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, sedma 2016 in osma 2017.   

 

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 

dobro knjigo izbrati izmed množice knjig.  

 

Bralni klub (na začetku Bralni krožek) – v programu Medgeneracijski center, izvajamo 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 srečanjih Bralnega kluba. 

Srečanja so namenjena osebam, ki jih zanimata branje in pogovor o prebranih knjigah. S 

srečanji spodbujamo razvijanje bralne kulture, zanimanje za novosti na knjižnem trgu, 

razvijanje kritičnega vrednotenja prebranih del in in še marsikaj. 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. Campu Šobec, Campu Danica v Bohinju in na »Grajskem kopališču« na Bledu. 

V letu 2017 so bile knjige na počitnicah na naslednjih 19 lokacijah: 

 Občina Radovljica – 8 lokacij: Kopališče Radovljica, Mladinski center Radovljica, 

CUDV Radovljica, Čebelarsko razvojno izobraževalni center Gorenjske, Kamp Šobec, 

Kavarna kino, Vila Podvin, Life hostel Slovenia; 

 Občina Bled: 8 lokacij: Park hotel Bled, Camp Zaka, Grajsko kopališče Bled, 

Zdravstveni dom Bled, Triglavski narodni park Bled, Društvo upokojencev Bled, 

Kajuhov tabor Ribno, Zveza taborniških društev Šaleške doline in Kulturni dom 

Bohinjska Bela; 

 Občina Bohinj – 3 lokacije: Camp Danica, Hostel pod Voglom in koča Merjasec na 

Voglu. 

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 

http://www.rad.sik.si/


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 postavili 

ležalnike, oblazinjene stole in stolčke ter mizice, ki vabijo k branju. V knjižnici so si bralci 

lahko izposodili dnevno časopisje, revije in knjige ter jih prebirali v prijetni senci. 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). 

V decembru 2017 smo v knjižnici izvedli projekt Branje za lepe sanje. Ciljna skupina 

projekta so bili starši, predvsem mamice, ki so aktivni na družbenih omrežjih. Na naši 

Facebook strani smo tako oblikovali nagradno igro, ki je trajala dobre tri tedne (začetek 

decembra – konec decembra) in v okviru katere smo starim in novim prijateljem knjižnice 

želeli približat pomen večernega branja pravljic. To otrokom bogati besedni zaklad, jim 

omogoča osebnostni razvoj in spodbuja njihovo ljubezen do branja. Hkrati pa je glasno branje 

pravljic tisto, ki med starši in otrokom splete prav posebne čustvene vezi.  Vsak, ki je všečkal 

našo stran na Facebooku, delil objavo in v komentar zapisal prijatelja ali prijateljico, ki 

svojim otrokom bere pravljice, se je potegoval za eno izmed nagrad. Med sodelujoče (v 

nagradni igri je sodelovalo 91 ljudi) smo razdelili sedem kompletov knjig (pravljico in 

roman). Začetek: december 2017. 

 

 

http://www.rad.sik.si/
http://www.rad.sik.si/


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); 

 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 1. in 2 razred ter 4. - 5. razred oz. po 

dogovoru glede na učni program, trajanje 45 minut) 

o Zdravljica (predvidoma za 1. in 2. razred, trajanje 45 minut) 

o Povodni mož (predvidoma za 1. in  2. razred ter za 3., 4. in 5. razred, trajanje 45 

minut) 

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.  

 

 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 

(začetek 2007), 

 Pravljica: glavne značilnosti, ljudske – umetne …(predvidoma za 5. razred oz. po 

dogovoru glede na učni program, trajanje 90 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, trajanje 45 minut) za naslednja literarna 

dela: 

o Andersen: Bedak Jurček 

o Dahl: Matilda 

o Dahl: Veliki dobrodušni velikan 

o Ende: Čarobni napoj 

o Kastner: Pikica in Tonček 

o Levstik: Martin Krpan 

o Lindgren: Erazem in potepuh 

o Lindgren: Pika Nogavička 

o Nöstlinger: Debela Nela in zavaljeni Jani 

o O'Dell: Otok modrih delfinov 

o Pečjak: Drejček in trije marsovčki 

o Suhodolčan: Košarkar naj bo! 

o Vandot: Kekec nad samotnim breznom 

 Kekec: (1. in 2. razred, 45 minut) Ura o Josipu Vandotu in Kekcu ter pravljica v 

spremstvu lutk; začetek 2014.  

 »Moja knjižnica je kamela« je naslov knjige, s katero učence 4. in 5. razredov popeljemo 

po svetu in predstavimo na kakšen način otroci pridejo do knjig. 

 Ste se kdaj spraševali, kako je bilo nekoč v knjižnici? »Bilo je nekoč« je ura, namenjena 4. 

in 5. razredom, kjer pokažemo, kako so pred sto leti izposojali v knjižnici in kakšne so 

bile knjižničarke takrat. Uro zaključimo z ljudskimi pravljicami. 



 Zgodbe lahko beremo na papirusu, pergamentu, papirju, bralnikih,… Različne vrste knjig 

predstavimo v bibliopedagoški uri »Kratka zgodovina knjig«., ki je namenjena 4. in 5. 

razredom. 

 »Knjige rekorderke« – bibliopedagoška ura, ki je namenjena učencem 4. in 5. razredov, 

kjer spoznajo knjižne presežke, ki jih imamo v naši knjižnici (najmanjšo, največjo, 

najdaljšo, najstarejšo, postavljanko,…). Priporočimo zanimive knjige v branje in za 

zaključek povemo pravljico. 

 

Bibliopedagoške ure v knjižnici Bohinjska Bistrica knjižnici Srednja vas  

Učence od  1. do 4. razreda so knjižnico obiskovali  enkrat mesečno. BPU so bile namenjene 

spoznavanju  knjižnice in branja. 

 Slikanice in zgodbe o branju, knjižnici in knjigah ( predstavitev knjig in pogovor o 

knjigah in branju), 

 Lesička se nauči pisati ( ob zgodbi  so učenci spoznali pomen pravilnega branja in 

pisanja), 

 Nenavadne potujoče knjižnice po svetu ( kratki filmčki o knjižnicah po svetu- knjige 

prinesejo na oslu, slonu, s posebnim čolnom, po pošti), 

 Grimmove pravljice ( življenje in dela bratov Grimm), 

 Branje je zabavno ( predstavitev otroških revij in glasno branje zanimivih člankov po 

izboru učencev), 

 Strokovne knjige ( predstavitev strokovnega oddelka za mladino, spoznavanje UDK-

ja). 

Za učence višje stopnje od 6. do 9. razreda sva izvedli bibliopedagoško uro: 

 Te prepriča 1. stavek, da bi si izposodil knjigo ( učenci so se najprej odločili ali bi 

knjigo vzeli samo na podlagi prebranega 1. stavka; nato pa še ob predstavitvi knjige). 

Za učence 6. In 7. razreda pri pouku angleškega jezika pa sva pripravili BPU: 

 Knjižno gradivo v angleškem jeziku ( predstavitev gradiva, kje v knjižnici ga najdejo, 

kako citirati gradivo). 

 

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 smo predstavili 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. 

 

V CUDV Matevža Langusa potekajo Pravljične urice od leta 2013, najprej z eno skupino, 

nato z dvema.  



V CUDV Matevža Langusa potekajo kvizi od leta  novembra2015 dalje.  

 

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; ozaveščanje polnočutnih otrok o slepih in slabovidnih 
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. Spoznavna delavnica je namenjena starejšim skupinam vrtcev in učencem do 

vključno 5. razreda osnovne šole. Začetek projekta: marec 2014. Več o projektu 

na: http://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/ 

Projekt je bil predstavljen na 19. evropski konferenci o branju in pismenosti v Celovcu v 

Avstriji – Literacy in the new landscape of communication julija 2015; na Kulturnem bazarju 

v Ljubljani marca 2015; na konferenci o branju v Dublinu na Irskem - Literacy Association of 

Ireland Cumann Litearthachta na hÉireann septembra 2015; na 17. nordijski konferenci o 

branju v Turkuju na Finskem avgusta 2016 in na 5. mednarodni konferenci o branju in 

pismenosti v Moskvi v Rusiji aprila 2017. Dvakrat zaporedoma pa je bil projekt predstavljen 

še zaposlenim v vrtcih na Gorenjskem, ki so se ga udeležili na 17. in 18. strokovno-

družabnem srečanju v Radovljici, z naslovom: "Skupna je mladost" maja 2016 in 2017. 

 

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.  

 

EU - vsaka država ima svoje glavno mesto in vsako glavno mesto svojo znamenitost 
Popotovanje po različnih državah EU, na katerem spoznavamo zastave posameznih držav, 

njihove prestolnice in njih najpomembnejše znamenitosti. Poleg glavnih značilnosti vsake 

države se seznanimo s kratkimi vsebinami razstavljenih knjig tako za otroke, mladino kot 

odrasle. Nova zamisel je bila predstavljena v okviru projekta Evropska vas 2017 v Radovljici, 

ki ga koordinira OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica. V okviru projekta Evropska vas 

gostujemo vsako leto (vsakič z novo tematiko, ki nam jo ponujajo knjige). 

  

V nadaljevanju smo poučno uro uvedli kot novo bibliopedagoško uro za višje razrede OŠ (od 

5. razreda naprej). Poleg knjižnega gradiva in razstavljenega zemljevida, ki so ga učenci imeli 

na voljo, so s pomočjo učnih listov ugotavljali in spoznavali znamenitosti posameznih glavnih 

mest članic držav EU. Ob tem smo se pogovarjali, znamenitosti poimenovali in spoznavali še 

http://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/


zastave določenih držav EU ter njihov pomen. Naloga vsakega učenca je bila aktivna; in sicer: 

z določeno zastavo, ustreznim turističnim vodnikom o posamezni državi in o glavnem mestu, 

določitvijo ustrezne ljudske pravljice in ustrezno znamenitostjo, je vsak opisal državo, katero 

si je izbral. Učenec je državo in glavno mesto pokazal tudi na zemljevidu in državi določil 

geografsko lego v Evropi. Poučna ura je v nekaterih razredih v sklopu učnega načrta 

poznavanja Evrope in EU. 

 

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 in vzgojielje 

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. 

Pravljice, ki so vzgojiteljicam (lahko) v pomoč: na tem predavanju predstavimo knjige, ki 

vzgojiteljicam pomagajo, ko nastopijo težave: ločitev, nov partner, rojstvo, smrt v družini, 

smrt domače živali, odhod v bolnico / k zdravniku / zobozdravniku, odvajanje od dude, 

navajanje na kahlico, medsebojni odnosi  … 

 



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.  

http://www.rad.sik.si/


Nagradna križanka 

Enigmatik Marja Stare vsako leto sestavi križanko na temo Andersenovih pravljic. V letu 

2017 že dvanajsetič. 

 

V decembru, ko nas obiščejo trije dobri možje, smo v knjižnici izvedli posebno akcijo 

Novoletno pismo za starše. Pripravili smo posebno pisemce, v katerem smo starše želeli 

opomniti, da bodo svojim otrokom največje veselje pričarali s skupnim preživljanjem 

prostega časa. Nagovorili smo jih, naj svoje najmlajše, namesto gore daril, letošnje leto raje 

razveselijo z vpisom v knjižnico. Ure, ki jih bodo skupaj preživeli v naši knjižnici in ob 

prebiranju knjig jih bodo povezale na prav poseben način, hkrati pa bodo otrokom približale 

svet branja in knjig.Povezali smo se z ravnatelji vrtcev in osnovnih šol (prva triada) in jim v 

začetku decembra prinesli pisemca. Učitelji in vzgojitelji pa so jih razdelili otrokom, ki so jih 

odnesli domov. V štirih občinah, v katerih deluje naša knjižnica - Bled, Bohinj, Gorje in 

Radovljica - smo tako pisma razdelili kar med 12 osnovnih šol in podružničnih šol ter 12 

vrtcev in njihovih podružničnih enot. Naša pisma je tako prejelo več kot 2400 otrok oziroma 

družin. Začetek: december 2017.  



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 M. Kolar (ponedeljek) 

ter »TA VESELI 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:  

 v programu Medgeneracijskega centra smo v Radovljici izvedli predavanje o 

domoznanstvu in COBISS programu,  

 Bralni klub - v okviru programa Medgeneracijskega centra poteka v radovljiški 

knjižnici; 

 v programu Medgeneracijskega centra Bled pripravljajo predavanja v Knjižnici 

Blaža Kumerdeja Bled. 

 CUDV Matevža Langusa: 

  pravljične urice,  

 kvizi.  

 Zavod za šolstvo RS: 

o razstava o nagrajencih Blaža Kumerdeja Bled v Knjižnici Blaža Kumerdeja 

Bled, 

o 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; 

o Poletni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji: predstavili smo primere dobrih praks. 

 V sodelovanju z društvom HOSPIC smo pripravili: 

o  Hospickafe: to je druženje, na katerih se pogovarjamo o tematikah hospica: 

življenju in minevanju, rojstvu in smrti, vrednotah, sreči in nesreči, bolezni in 

zdravju: Življenje in minevanje je bil naslov - gostji voditeljice Mance 

Ogorevc sta bili pesnica Neža Maurer in poslanka Irena Kotnik, tema pogovora 

je bilo spremljanje težkih trenutkov življenja – bolezni, trpljenja in smrti; 

o predstavitev knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače 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 in 2017. 

 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. 

 Dom Janka Benedika Radovljica:  

o izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko, 



o in predstavitev knjige po izboru knjižničarke enkrat mesečno (Knjiga, moja 

prijateljica), 

o stanovalci rešujejo Zbistrimo um – posebno mesto v domu. 

 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. 

 OŠ dr. Janez Mencinger, Enota Vrtec Bohinj: v okviru prireditve »U konc sveta so 

pravljice doma«, ki poteka v okviru mednarodnega Festivala alpskega cvetja, smo 

pripravili ustvarjalno delavnico  Zmeda v pravljični deželi. 

 V sodelovanju s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke:  

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; poteka v knjižnici v Radovljici (1x na mesec) 

in v knjižnici v Bohinjski Bistrici (2x na mesec). 

 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 Pravljična jogica za dojenčke: Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se 

radi umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje, petje oma, masažo, ki je 

prilagojena posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih, 

vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajajo na teh uricah. Za zdravje, 

umirjenost in boljšo osredotočenost. 

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

 V sodelovanju z La Casa de Kamna je bil gost Marko Kravos. Ob izidu izbora 

njegovih pesmi v Beogradu, Banja Luki in Trstu so se z Markom Kravosom 

pogovarjali Marija Mitrović, Oktavio Prenz in Cecilia Kopušar. Pesmim Marka 

Kravosa smo prisluhnili v izvirniku in prevodu v srbščino in italijanščino.  

 V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in v okviru festivala Brati gore smo 

pripravili pravljico in ustvarjalno delavnico Štirje srčni možjev. 

  

 

 

 

Božena Kolman Finžgar 



RADOVLJICA

1. PREDSTAVITEV KNJIGE IN/ALI AVTORJA

14. 2. Premišljevanja o SlovenijiPremišljevanja o SlovenijiPremišljevanja o SlovenijiPremišljevanja o Sloveniji Avtor dr. Janez Markeš bo predstavil globinski portret sodobne slovenske družbe. 
Premišljevanja o Sloveniji se dotikajo tudi starosvetnih verovanj in prepričanj Slovencev 
o samih sebi. Srečali se boste s simbolnimi  zgodbami od blejskega otoka do 
pokemonov, od vere v nacionalni smisel, do nesmisla sodobnega neoliberalizma. 

21. 2. Protestantizem na Zgornjem GorenjskemProtestantizem na Zgornjem GorenjskemProtestantizem na Zgornjem GorenjskemProtestantizem na Zgornjem Gorenjskem Protestantizem na Zgornjem Gorenjskem je imel glavni središči na Bledu in v Begunjah. 
Pregnalo ga je šele odločno posredovanje komisije pod vodstvom ljubljanskega škofa 
Tomaža Hrena. Članek, ki se navezuje tudi na 500. obletnico pojava reformacije (1517), 
bo predstavila Barbara Žabota. Tematsko številko revije Kronika, ki je posvečena 
zgodovini Zgornje Gorenjske, bo predstavil dr. Miha Preinfalk.

14. 3. Medicinska odprava v UgandoMedicinska odprava v UgandoMedicinska odprava v UgandoMedicinska odprava v Ugando Supina šestih mladih zdravnikov in medicinske sestre je lansko poletje, od junija do 
avgusta 2016, prebila v Ugandi, kjer je v lokalni bolnišnici pomagala pri zdravstveni 
oskrbi okoliškega pebivalstva. Doživete dogodivščine, zanimive primere in izoblikovan 
pogled na zdravstvo in življenje v Afriki bo v sliki in besedi predstavil domačin Jure 
Potočnik.

PRIREDITVE ZA ODRASLE



21. 3. Cvetje in ogenjCvetje in ogenjCvetje in ogenjCvetje in ogenj Pisateljica dr. Aksinja Kermauner nam bo predstavila novost na področju oseb, ki težje 
berejo. Z uporabniki CUDV Črna je avtorica prve zgodbe za mladino in odrasle iz serije 
Julija in Peter z naslovom "Cvetje in ogenj". Napisali so jo v lahko berljivem načinu, tako 
da je dostopna tudi za tiste, ki ne morejo brati zahtevnejših knjig. Predstavila nam bo 
glavna junaka, cvetličarko Julijo, pogumnega gasilca Petra ter njune peripetije. 
Povedala bo tudi nekaj o lahkem branju, ki je primerno za različne skupine ljudi: 
oklevajoče bralce, bralce z disleksijo, starostnike, ljudi z motnjami v duševnem razvoju, 
priseljence … Ambasadorka projekta je dr. Manca Košir.

28. 3. K talibanom in piratomK talibanom in piratomK talibanom in piratomK talibanom in piratom Predstavitev knjige "K talibanom in piratom" bo speljana na način potopisa, a brez 
skrbi, na predstavitvi ne bomo brali zgodb iz knjige, le deloma se jih bomo dotaknili. 
Predvsem pa bomo uživali v diapozitivih, ki so nastali na potovanju, in v drugih 
nenavadnih stvareh, ki so se zgodile na azijski odisejadi. Verjemite, da jih ni bilo malo in 
navsezadnje tudi naslov le ni zgolj izmišljen. Knjigo o 7-mesečnem potovanju z 
motorjem prek centralne Azije, iz Slovenije prek Mongolije, vse do arabskega Omana bo 
predstavil Boštjan Šifrar.

07.11. Otvoritev likovne razstave Miroslava Otvoritev likovne razstave Miroslava Otvoritev likovne razstave Miroslava Otvoritev likovne razstave Miroslava 
PengalaPengalaPengalaPengala

Vabimo vas na otvoritev razstave uveljavljenega domačega likovnega umetnika
Miroslava Pengala, ki bo razstavljal svoja dela iz ciklusa "Cvetje". Prireditev bo s
kulturnim programom popestrila Tinkara Udir, jazz plesalka iz Kamne Gorice.
Otvoritvi razstave, ki jo bo vodil gledališki igralec Lojze Ropret, bo sledil pogovor
z Miroslavom Pengalom in Tinkaro Udir.

14.11. Kuhajmo z Matejo RešKuhajmo z Matejo RešKuhajmo z Matejo RešKuhajmo z Matejo Reš
Mateja Reš je domačinka, Radovljičanka, ki zadnjih nekaj let z družino živi v Zgornjih 

Gorjah, kjer je ustvarila tudi pisan sadno–zelenjavni vrt, nepogrešljiv del njenega 

ustvarjanja. Več kot desetletje piše kulinarično kolumno za časopis Družina, kjer lahko 

vsak teden preberemo nove kuharske namige. Tokrat bo avtorica predstavila svojo 4. 

knjigo, Kuhajmo z Matejo Reš, knjigo, ki se ne omejuje na prehranske stile, pač pa se 

drži načela  zmerno-naravno-preprosto-okusno. Vabljeni na druženje, kjer bo seveda 

tudi kaj prigrizniti, saj drugače ne gre.



23.11. Marko Kravos v RadovljiciMarko Kravos v RadovljiciMarko Kravos v RadovljiciMarko Kravos v Radovljici Ob izidu izbora njegovih pesmi v Beogradu, Banja Luki in Trstu se bodo z 
Markom Kravosom pogovarjali Marija Mitrović, Oktavio Prenz in Cecilia Kopušar. 
Pesmim Marka Kravosa bomo prisluhnili v izvirniku in prevodu v srbščino in 
italijanščino. Prireditev organizirata La Casa de Kamna iz Kamne Gorice in 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica. 

5. 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.

12. 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.

28.11. Neznana JaponskaNeznana JaponskaNeznana JaponskaNeznana Japonska Dežela vzhajajočega sonca, kakor jo najdemo v delih Jasunarija Kavabata, 
Harukija Murakamija in Enda Shusakija, je vedno bralski izziv v neznano. 
Romane "Snežna pokrajina", "Kronika ptiča navijalca" in "Samuraj", v prevodu 
Radovljičana Iztoka Ilca, bosta odstrla prevajalec Iztok Ilc in Alenka Bole Vrabec. 
Za pokušino bodo japonski kolački.

2. POTOPISNA PREDAVANJA

17. 1. Črna gora – od turizma do planinstvaČrna gora – od turizma do planinstvaČrna gora – od turizma do planinstvaČrna gora – od turizma do planinstva Črna gora ima razgibano obalo, Skadarsko jezero, slikovite gorske skupine, prijazne 
ljudi in razburkano zgodovino. Črnogorci so v preteklosti že imeli državo, ki se danes  
hitro razvija, to se vidi na vsakem koraku.  Predaval bo Janez Pretnar.

31. 1. Svetlo, svetlo naj bo dan, temno, temno naj bo nočSvetlo, svetlo naj bo dan, temno, temno naj bo nočSvetlo, svetlo naj bo dan, temno, temno naj bo nočSvetlo, svetlo naj bo dan, temno, temno naj bo nočInuit: praprebivalci Kanade v odblesku  zgodb iz roda v rod. Verovanja, izročilo  in 
današnje življenje prebivalcev v lepotah in krutostih visokega severa. Večer bo vodila  
Alenka Bole Vrabec.



7. 2. Transsibirska pustolovščina treh večnih in Transsibirska pustolovščina treh večnih in Transsibirska pustolovščina treh večnih in Transsibirska pustolovščina treh večnih in 
ene pristne najstniceene pristne najstniceene pristne najstniceene pristne najstnice

Predstavitev potovanja, ki ga ni moč na kratko opraviti niti opisati. Zlate fontane 
Peterhofa, balet v St. Peterburgu, neverjetne postaje moskovske podzemne železnice, 
pozabljeno sibirsko mestece Tayshet, veliko sladko morje Bajkal, največji spomenik 
konjenika Džingiskana, mongolski nomadi v prostranstvih Mongolije, Prepovedano 
mesto v Pekingu - nemogoče se je opredeliti, kaj je vrhunec te čudovite poti. Treba jo 
bo ponoviti. Čim prej.Vznemirljivo potovanje z vlakom čez širna sibirska prostranstva bo 
s sliko in besedo predstavila Marija Kojek.

7. 3. Nemčija malce drugače Nemčija malce drugače Nemčija malce drugače Nemčija malce drugače Ste vedeli, da v Potsdamu, mestu, v katerem so imeli svoje rezidence tako pruski kot 
nemški vladarji, stoji tudi majhna ruska vas? Pred natanko 190 leti je pruski kralj 
Friederich Wilhelm III., ki je neizmerno oboževal zborovsko petje, še posebej mu je bil 
všeč zbor Prvega ruskega pehotnega polka, 13 pevcev povabil, da se za stalno naselijo v 
Potsdamu. Še večje presenečenje kot ruska vas sredi Nemčije pa je morje, ki vsak dan 
izgine za več kot 10 kilometrov. Ta neverjetni pojav, ko namesto vode več ur ostanejo 
samo zbita tla, nekaj luž in kakšna rakovica, sodi tudi pod zaščito UNESCA. Malce manj 
znane lepote Nemčije bo v sliki in besedi predstavila Biba Jamnik Vidic.

4. 4. Centralna AzijaCentralna AzijaCentralna AzijaCentralna Azija Deset tednov in deset tisoč kilometrov dolgo potovanje po centralni Aziji pričara veliko 
lepih pogledov in zanimivih dogodkov. Kaj prinese Tajikistan? Od pohodništva med 
Fannskimi gorami s krasnimi jezeri do ležanja v Dušanbejski bolnišnici, zelene doline in 
visoke planote Pamirja. Pa Kirgizija? Jurte, konje, popivanje Кымыз-a, živahne bazarje, 
nepozabne trekinge po Tian Shanu in svetovne nomadske igre. In Kazahstan? Urbano-
šik Almaty prav zraven njega pa mogočne gore in pusti Charynski kanjon, prostrane 
stepe in bizarno-modernistično Astano. Potem ostane le še povratek po dolgi železni 
cesti nazaj v Evropo. Predaval bo popotnik Peter Zabret.

11. 4. S kolesom okoli SlovenijeS kolesom okoli SlovenijeS kolesom okoli SlovenijeS kolesom okoli Slovenije Po zgodbo vam ni potrebno čez mejo. Najdete jo lahko kar pred domačim pragom. Le 
na kolo se usedete in odpeljete. Slovenija je dovolj slikovita in razgibana za čudovite 
kolesarske avanture. Tamara Leskovar in Simona Pečnik Golob sta se junija 2015 
odpravili na pot okoli Slovenije z začetkom in koncem v Kamniku. Dve dekleti, dve 
gorski kolesi, 11 dni, 900 kilometrov, 10.300 višinskih metrov. Za vse tiste, ki ste si od 
nekdaj želeli, a se vam je ideja zdela neuresničljiva, predavanja veljajo kot povabilo na 
kolesarske avanture s Tamaro in Društvom Strmina.



30. 5. Via Alpina - 107 dni Alp Via Alpina - 107 dni Alp Via Alpina - 107 dni Alp Via Alpina - 107 dni Alp Igor Gruber je v poletju 2015 prehodil Rdečo pot Via Alpina od Monte Carla do Trsta. Ta 
epski pohod ga je popeljal preko celotnih Alp in osmih držav. V 107 dneh je prehodil 
2.640 km in se povzpel za 140 km. Na poti, na kateri je bilo posnetih več kot 12.000 
fotografij, ga je spremljal 14-kilogramski nahrbtnik in 5 parov čevljev. Pohod je preko 
socialnih omrežij redno spremljalo več kot 10.000 ljudi. 

17. 10. Moj EverestMoj EverestMoj EverestMoj Everest Potopisno predavanje o vzponu na Everest po severni strani se začne v Kathmanduju in 
nas v začetnem delu vodi pod Anapurno po zahrbtnih cestah Nepalske Himalaje do 
storadovne vasice Manang. V nadaljevanju se skupina poda v Lhaso in proti baznemu 
taboru Everesta. 18. slovenski vzpon na najvišji vrh na svetu je uspel 16. maja 2017. 
Domačin Tomaž Rotar bo predstavil doživetja s sedem tednov dolge odprave s 
štiričlansko angleško skupino, ki je zabeležila nepozaben in relativno redek vzpon  po 
severnem grebenu.

24. 10. 200 kilometrov do Triglava200 kilometrov do Triglava200 kilometrov do Triglava200 kilometrov do Triglava Zgodbo, dolgo 200 kilometrov in sedem dni, je spisalo ducat planincev s skupnim ciljem 
– peš odrajžati iz domače Gorice pri Slivnici na najvišji vrh Slovenije, da počastimo 30 
let Planinskega društva Slivnica pri Celju. Od smeha razbolele trebušne in od hoje 
goreče mišice na nogah, vremenska mavrica od vročinskega vala do snega, sohodci po 
posameznih etapah in podporniki, ki so nam dajali krila, ter navijači od blizu in daleč ... 
vse to je bila Pot prijateljske druščine, ki so ji kilometri kar leteli pod nogami. 
Predstavila jo bo Manca Čujež.

16.11. Moj EverestMoj EverestMoj EverestMoj Everest Zaradi velikega zanimanja bomo ponovili predavanje, v katerem bo domačin 
Tomaž Rotar  predstavil doživetja s sedem tednov dolge odprave s štiričlansko 
angleško skupino, ki je zabeležila nepozaben in relativno redek vzpon  po 
severnem grebenu Mt. Everesta.

21.11. Severna KorejaSeverna KorejaSeverna KorejaSeverna Koreja Potovanje v Severno Korejo se ne more primerjati z nobenim drugim. Življenska 
dogovščina te posrka kot časovni stroj. To je zadnji košček planeta, kjer lahko 
doživiš vse unikatne absurde sistema, kakršnega mi nikoli nismo poznali. Svoje 
popotniške vtise iz Severne Koreje bo v sliki in besedi predstavil Nikola Klašnja.

3. BRALNI KLUB



11. 1. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni klub Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Svetilnik v nevihti, najboljših indijskih avtorjev. Zbirka 
zdravilnih zgodb je sad biblioterapevtskega projekta, ki verjame v pomirjajočo 
zmožnost besede in zdravilno moč zgodb.

15. 2. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni klub Pogovor ob kavi in čaju o knjigi "Dobra indijska žena", pisateljice Anne Cherian. Neel 
Sarath, indijsko-ameriški anesteziolog, je prepričan, da se je s svetlolasim ameriškim 
dekletom, porschejem in brezmadežnim stanovanjem, ki ga ima v Ameriki, oddaljil od 
tradicionalnega indijskega življenja, toda njegova družina ga z ukano spravi nazaj v 
Indijo in poroči.15. 3. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni klub Pogovor ob kavi in čaju o knjigi "Fantastično popotovanje fakirja, ki je obtičal v Ikeini 
omari", francoskega pisatelja Romaina Puertolasa. Trčeno potovanje indijskega fakirja, 
ki je razočaran nad Ikeino ponudbo, v kateri nimajo niti spodobne fakirske postelje z 
ostrimi žeblji. Odpravi se na potovanje, polno nepredvidljivih zapletov in celo ljubezni. 

19. 4. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni klub Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o knjigi "Moje življenje, o njem vam pripovedujem". 
Indijski pesnik in pisatelj Rabindranath Tagore je v svoji avtobiografiji zbral različne 
zapise, govore, eseje, pisma, pesmi, izseke iz dnevnikov in predavanj, ki skupaj tvorijo 
bogat portret ene največjih kulturnih ikon Indije. Tagorejevo poezijo bo predstavila 
Alenka Bole Vrabec.

18. 10. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni klub Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o zanimivih knjigah. Prvo srečanje nove sezone. 
Vabljeni!

15.11. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni klub Pogovor ob kavi in čaju o knjigi "Dnevi zavrženosti", italijanske pisateljice Elene 
Ferrante. "Italija – jo res poznamo?" Italijo bo s strani, ki jih morda še ne poznate, 
predstavila Lea Novak Kolman. Spoznali bomo nekaj znanih in manj italijanskih mest, 
kulturo, glasbo, hrano, navade za mizo in različne medije. Vse skupaj bomo začinili s 
poglavitnejšimi dogodki v politiki in zgodovini Italije. Omenjeni bodo tudi pesniki in 
pisatelji, ki so zaznamovali italijanski jezik in pripomogli k prepoznavnosti te prelepe 
dežele.

13. 12. Bralni klubBralni klubBralni klubBralni 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.



4. 1. Dojenčki brez plenicDojenčki brez plenicDojenčki brez plenicDojenčki brez plenic Ste kdaj pomislili na dojenčke brez plenic? Pravzaprav obstajajo po vsem svetu in 
vedno bolj so moderni tudi v zahodnem svetu. Vas zanima, ali je res mogoče, ali pa bi 
radi spoznali nekaj trikov za odvajanje od plenic ali odpravo pleničnega izpuščaja? Petra 
Arula bo tokrat poizprašala vse o tem, kako živeti z dojenčkom brez plenic, Ano Božič, 
avtorico priročnika za starše Od rojstva brez plenic in učiteljico brezpleničarstva.

10. 1. Velika dama slovenskega gledališča na odru naše knjižniceVelika dama slovenskega gledališča na odru naše knjižniceVelika dama slovenskega gledališča na odru naše knjižniceVelika dama slovenskega gledališča na odru naše knjižniceIkona slovenskega odra, velika dama gledališča, nepozabna filmska igralka, gospa brez 
dlake na jeziku .... vse to je Milena Zupančič. Spoznajte jo v živo v pogovoru z Romano 
Purkart.

13. 1. Zakonov karme: budizem in srečno življenjeZakonov karme: budizem in srečno življenjeZakonov karme: budizem in srečno življenjeZakonov karme: budizem in srečno življenje V pričujočem predavanju bo filozof Simon Habjan osvetlil najbolj znane zakone karme 
ali Navodil pravilnega življenja, kot ga pojmujejo v budizmu. Kaj je karma in kako vpliva 
na naše življenje, ter 12 načinov sprejemanja sebe in drugih.

24. 1. Gozdovi Kranjske industrijske družbeGozdovi Kranjske industrijske družbeGozdovi Kranjske industrijske družbeGozdovi Kranjske industrijske družbe Predstavitev življenja in dela gozdarjev na Zgornjem Gorenjskem v 19. in v začetku 20. 
stoletja. Predaval bo dr. Marko Mugerli, kustos za zgodovino železarstva 
Gornjesavskega muzeja Jesenice.

26. 1. Evropa skozi časEvropa skozi časEvropa skozi časEvropa skozi čas V predavanju bo profesor italijanske in francoske književnosti prof. dr. Andrej Capuder 
(prevajalec Danteja) obdelal prve miselne vplive na Evropo, ki so prišli z Vzhoda s 
pomočjo zgodb.

1. 2. Z aromaterapijo proti krčkom, strijam, Z aromaterapijo proti krčkom, strijam, Z aromaterapijo proti krčkom, strijam, Z aromaterapijo proti krčkom, strijam, 
izpuščajem …izpuščajem …izpuščajem …izpuščajem …

Z aromaterapijo lahko nežno in povsem naravno poskrbimo za nego in dobro počutje 
nosečnic, mamic in malčkov. Vabimo vas, da spoznate čudoviti svet aromaterapije in 
eteričnih olj za mamice in malčke, v katerega vas bo popeljala biologinja Petra Počkaj 
Rosa. Pogovor bo vodila Petra Arula.

3. 2. Večna filozofija in sedanjostVečna filozofija in sedanjostVečna filozofija in sedanjostVečna filozofija in sedanjost Filozof Simon Habjan bo opisal in razkril privlačnost večne filozofije in predvsem 
osvetlil njen pomen za današnji čas.

17. 2. Anatomija uničevalnostiAnatomija uničevalnostiAnatomija uničevalnostiAnatomija uničevalnosti Zakaj smo nagnjeni k destruktivnosti? Kaj nas dela destruktivne? Kako 'popraviti' naš 
značaj? Na ta vprašanja bo skušal odgovoriti filozof Simon Habjan.

3. 3. Imeti ali bitiImeti ali bitiImeti ali bitiImeti ali biti Kako premagati pohlep in zavist in kako njuna moč izvira iz naše narave. Predaval bo 
Simon Habjan.

4. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI



8. 3. Kaj lahko mama naredi zase?Kaj lahko mama naredi zase?Kaj lahko mama naredi zase?Kaj lahko mama naredi zase? Ob 8. marcu bomo spregovorili o tem, kaj lahko ženska, ko je okupirana s svojim 
dojenčkom in družino, naredi zase. Le močna in trdna mama je namreč lahko dobra 
mamica. In ker smo se končno sprijaznile s tem, da popolna mama ne obstaja in da 
smo hkrati vse, ki nam je mar za otroka, popolne mame, je čas, da si nalijemo čistega 
vina in ugotovimo, kako čim bolje poskrbimo tako za svojo družino kot za svojo dušo in 
telo. Ker bomo gostovale v knjižnici, bomo pripravile tudi kupček knjig 'samo za 
mamice'. Pogovor s Suzano Murič, svetovalko za družinske odnose, bo vodila Petra 
Arula.

10. 3. 12 zakonov karme: budizem in srečno 12 zakonov karme: budizem in srečno 12 zakonov karme: budizem in srečno 12 zakonov karme: budizem in srečno 
življenježivljenježivljenježivljenje

Filozof Simon Habjan bo osvetlil najbolj znane zakone karme ali "Navodil pravilnega 
življenja", kot ga pojmujejo v budizmu.  Pojasnil bo, kaj je karma in kako vpliva na naše 
življenje ter 12 načinov sprejemanja sebe in drugih.

12. 4. Dojenje in umirjanje dojenčkaDojenje in umirjanje dojenčkaDojenje in umirjanje dojenčkaDojenje in umirjanje dojenčka Vsi vemo, kako koristno je dojenje, in večina mam si iz srca želi dojiti. Včasih ne gre. 
Zakaj? Pa tudi ko gre, ko teče lepo, se mamam pojavlja tisoče vprašanj; včasih namreč 
boli, včasih se nam zdi preveč, včasih smo v skrbeh, da se dojenček na prsih le crtlja … 
In včasih, včasih se sprašujemo, če in kdaj bo vsega skupaj sploh konec. Vse o dojenju, 
odstavljanju in vsem vmes nam bo povedala svetovalka za dojenje in dula Alenka 
Benedik, obenem pa bomo spregovorile tudi o tem, kako umiriti dojenčka – ko ne more 
zaspati, ko ga pestijo krčki, ko je nemiren kar tako. Z Alenko Benedik se bo pogovarjala 
Petra Arula. Vabljene vse mamice z dojenčki, veseli pa bomo tudi očkov, babic in 
dedkov.

21. 4. Noč knjige - Stalaktiti zvena ljubezni na Noč knjige - Stalaktiti zvena ljubezni na Noč knjige - Stalaktiti zvena ljubezni na Noč knjige - Stalaktiti zvena ljubezni na 
tipalkah metuljev tipalkah metuljev tipalkah metuljev tipalkah metuljev 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Založba Zala iz Hlebc, Kavarna Kino in 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, v okviru projekta Noč knjige, organizirajo večer s 
prevajalko Alenko Bole Vrabec. Pogovor o izkušnjah prevajanja, ustvarjalnih prijemih ter 
o vragolijah in spretnostih, ki jih mora biti prevajalec vešč, bo v Kavarni Kino povezoval 
Iztok Ilc.

25. 4. Minini cukriMinini cukriMinini cukriMinini cukri Knjiga z recepti za sladice Minini Cukri je nastala ob pobudi založbe Kmečki glas. 
Domačinka Mina Lavtižar, ki se s peko ukvarja ljubiteljsko, v knjigi deli recepte, ki so se 
z leti nabirali v njeni glavi in zapiskih, nekateri pa so bili spisani posebej za to knjigo. 
Recepti so glede na sestavne sladic razdeljeni po letnih časih. Veliko jih je enostavnih, 
nekaj pa je tudi zahtevnejših. Vsak recept  je obogaten s fotografijo izpod objektiva 
Neže Reisner. Knjigo bosta predstavili avtorica Mina Lavtižar in Karmen Gostinčar, 
urednica pri Založbi Kmečki glas.



10. 5. Dojenčki brez plenicDojenčki brez plenicDojenčki brez plenicDojenčki brez plenic Prihaja poletje, ko želimo male ritke razbremeniti vročih pleničk, obenem pa si želimo, 
da bi se jih znebili za vedno … Nam bo uspelo, da bo dojenček ostal suh? Kako se vsega 
skupaj lotiti in kako nekateri dojenčki že od rojstva živijo brez pleničk? O tem se več ne 
šepeta, temveč govori na glas. Obstajajo celo knjige o tem, saj so se mamice odločile, 
da bodo prisluhnile svojim dojenčkom in z njimi komunicirale še bolj nežno in ljubeče. 
Tudi one še nadenejo pleničko svojemu otročku, ko gredo od doma, saj je življenje polno 
kompromisov … Vas zanima, ali je res mogoče, ali pa bi radi spoznali nekaj trikov za 
odvajanje od plenic ali odpravo pleničnega izpuščaja? Petra Arula bo izprašala vse o 
tem, kako živeti z dojenčkom brez plenic, Ano Božič, avtorico priročnika za starše "Od 
rojstva brez plenic" in učiteljico brezpleničarstva.

16. 5. Pravljični večer za odrasle 2017Pravljični večer za odrasle 2017Pravljični večer za odrasle 2017Pravljični večer za odrasle 2017 Slovenski knjižničarji Vesna Radovanovič (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota), Tone Obadič (Mestna knjižnica Ljubljana), Liljana Klemenčič (Knjižnica I. 
Potrča Ptuj), Suzana Slavič (Mariborska knjižnica), Lea Hedl (Mariborska knjižnica) in 
Marko Bezenšek (Splošna knjižnica Slovenske Konjice) bodo pripovedovali pravljice za 
odrasle. Prireditev bodo z glasbenim nastopom popestrili učenci Glasbene šole 
Radovljica.

23. 5. Predstavitev krasitev bazilike Sv. Petra v Predstavitev krasitev bazilike Sv. Petra v Predstavitev krasitev bazilike Sv. Petra v Predstavitev krasitev bazilike Sv. Petra v 
Vatikanu in vatikanskih vrtov z drugega Vatikanu in vatikanskih vrtov z drugega Vatikanu in vatikanskih vrtov z drugega Vatikanu in vatikanskih vrtov z drugega 
zornega kotazornega kotazornega kotazornega kota

Dr. Sabina Šegula in Peter Ribič sta letos 2017 že enajstič sodelovala pri krasitvi bazilike 
Sv. Petra v Vatikanu. Na predavanju bosta predstavila pogled na ta projekt iz zornega 
kota, ki je blizu samo njima. Tančica, ki zakriva mistični svet Vatikana bo za trenutek 
nekoliko odgrnjena in spoznali bomo kako poteka njuno delo, ko sta v Vatikanu. Ob tej 
priložnosti bosta predstavila tudi brošuro z retrospektivo vseh dosedanjih krasitev v 
Vatikanu, na katerih sta sodelovala, ki bo v obliki knjige izšla v letu 2018.

25. 5. Tesla metamorfoza–za zdravljenje in Tesla metamorfoza–za zdravljenje in Tesla metamorfoza–za zdravljenje in Tesla metamorfoza–za zdravljenje in 
evolucijoevolucijoevolucijoevolucijo

V goste prihaja Anja Petrovič, prizana zdravilka in ustanoviteljica Tesla metamorfoze, 
ki nam bo predstavila prvi, na novo prevedeni, ponatis knjige "Tesla metamorfoza - za 
zdravljenje in evolucijo". Poslanstvo knjige je iskanje poti do razumevanja čudežev in 
odkrivanje novih spoznanj. Anja išče odgovore tako v pionirskih znanstvenih raziskavah 
kot tudi v starodavnih modrostih. Organizator prireditve je Klemen Likar.

28. 5. Za vzor!Za vzor!Za vzor!Za vzor! Josipina Hočevar, mecenka v šolstvu, sociali in kulturnem sobivanju, še vedno povezuje. 
Koncert Big Banda Krško in Bid Banga Radovljica.



29. 5. Ta veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svetTa veseli knjižni svet

Zaključna prireditev za udeležence akcije Ta veseli knjižni svet s predstavo "Babica ni 

odveč" v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc. Vabila bomo poslali po pošti.

1. 6. Delavnica risanja mandal za ženskeDelavnica risanja mandal za ženskeDelavnica risanja mandal za ženskeDelavnica risanja mandal za ženske Risanje mandal je možnost, ki posamezniku ponuja notranji vpogled in s tem duhovno 
rast. Za risanje mandal ni potrebno risarsko predznanje, le želja in klic po ohranitvi stika 
s sabo. Delavnico, ki je namenjena ženskam, bo pripravila Janka Bergel Pogačnik. Za 
prijetnejše vzdušje je število udeleženk omejeno. Prosimo vas za predhodno prijavo na 
tel. številko: 040 436 352.

16. 6. Kakšen bo moj porod?Kakšen bo moj porod?Kakšen bo moj porod?Kakšen bo moj porod? Z Alenko Benedik, porodno spremljevalko - doulo in svetovalko za dojenje (LLLI in 
IBCLC) ter nošenje bomo spregovorili o naslednjih temah: Kaj lahko sami storimo za 
lepši in lažji porod? Porodna bolečina: lajšanje na način na naraven način. Sproščanje, 
položaji, gibanje, masaža med porodom. Kaj lahko pričakujemo v slovenskih 
porodnišnicah? (In kaj kažejo statistike?) Pasti in prednosti porodnega načrta (Ga je 
smiselno pripraviti in če je, kaj vključiti?) Kje dobiti prave informacije o porodu? Partner 
pri porodu – kako lahko pomaga? Predavanje bo vodila Petra Arula.

3. 10. Življenje in minevanjeŽivljenje in minevanjeŽivljenje in minevanjeŽivljenje in minevanje Slovensko društvo hospic vas vabi na  Hospickafe. To je druženje, na katerem se 
pogovarjamo o temah hospica: življenju in minevanju, rojstvu in smrti, vrednotah, sreči 
in nesreči, bolezni in zdravju. Gostji voditeljice igralke Mance Ogorevc bosta pesnica 
Neža Maurer in poslanka Irena Kotnik, k pogovoru  ste vabljeni vsi navzoči. Sproščen 
pogovor vodi v sprejemanje težkih trenutkov življenja ─ bolezni, trpljenja in smrti.

10. 10. Dalmatinova Biblija Dalmatinova Biblija Dalmatinova Biblija Dalmatinova Biblija ─ 433 let pozneje 433 let pozneje 433 let pozneje 433 let pozneje Slovenci se radi spominjajo, naj bodo verni ali neverni, poimenski ali resnični kristjani, 
prve slovenske knjige, Trubarjevega Katekizma (1550) kot nekakšnega rojstva 
slovenskega knjižnega jezika, slovenske narodne zavesti in vsega, kar je na tej osnovi 
do danes sledilo. Predavala bosta Benjamin Hlastan in Vinko Ošlak iz Združenja 
Trubarjev Forum. Po predavanju bodo lahko vsi, ki bodo to želeli, dobili brezplačen izvod 
knjige.

11. 10. Nošenje dojenčkaNošenje dojenčkaNošenje dojenčkaNošenje dojenčka Bi radi izvedeli vse o nošenju dojenčka – kaj je za vašega malega škratka najbolje, kateri 
položaji mu najbolj ustrezajo, kako ga ni pametno nositi ter katere nosilke so 
najprimernejše za njegovo starost in telesne značilnosti? Na vsa vaša vprašanja bo 
odgovorila Alenka Benedik, svetovalka za dojenje (LLLI in IBCLC) in nošenje ter 
obporodna spremljevalka (dula).



08.11. Eterična olja za zdravje celotne družineEterična olja za zdravje celotne družineEterična olja za zdravje celotne družineEterična olja za zdravje celotne družine Ko zboli dojenček, mu želimo pomagati … čimprej in čim bolj naravno. Tudi ko
ima krčke, mu rastejo zobje. Pomagamo si lahko z eteričnimi olji, ki jih lahko
uporablja vsa družina – od najmlajšega do starostnikov, saj so naravni proizvodi 6. 12. Hrana za dojenčkeHrana za dojenčkeHrana za dojenčkeHrana 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. RAZSTAVE

januar Kaj je v loncih?Kaj je v loncih?Kaj je v loncih?Kaj je v loncih? Razstava "slastnih" fotografij Klemena Klemenca, ki  dopolnjujejo istoimensko knjigo  
– kuharski potopis Alenke Bole Vrabec.

september Državniški obiski na Bledu skozi Državniški obiski na Bledu skozi Državniški obiski na Bledu skozi Državniški obiski na Bledu skozi 
fotografski objektiv Mirka Vovkafotografski objektiv Mirka Vovkafotografski objektiv Mirka Vovkafotografski objektiv Mirka Vovka

V šestdesetih in v začetku sedemdesetih let 20. stoletja je Bled doživljal vrhunec t. i. 
diplomatskega turizma. Velik del dogajanja je s svojimi številnimi fotoaparati zabeležil 
blejski fotograf Mirko Vovk. Razstavo fotografij z opisi znanih državnikov je pripravil 
Damjan Mulej.

oktober Rožnati oktober 2017Rožnati oktober 2017Rožnati oktober 2017Rožnati oktober 2017 Rožnati oktober je svetovni mesec boja proti raku dojk. Ob tej priložnosti smo pripravili 
tematsko razstavo knjig, ki jih lahko prebirate v knjižnici ali si jih izposodite na dom.

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

november Miroslav Pengal: CvetjeMiroslav Pengal: CvetjeMiroslav Pengal: CvetjeMiroslav Pengal: Cvetje Slikar Miroslav Pengal razstavlja likovna dela iz ciklusa "Cvetje".
november Gostija v deželi branjaGostija v deželi branjaGostija v deželi branjaGostija v deželi branja V knjižnici nimamo samo knjig. Pri nas si lahko izposodite tudi nosilce slike in 

zvoka, s filmi in glasbo, ki so bili ustvarjeni po knjižnih predlogah.

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

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

7. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE



januar Črna gora

Inuiti - prebivalci Kanade

Milena Zuapančič

Karma

Naši gozdovi

Evropa skozi čas

februar Slovenija

Protestantizem v Sloveniji

Aromaterapija

Pust

Valentinovo

Transsibirska pustolovščina

marec Uganda

Aksinja Kermauner

Pasti materinstva

Talibani

Nemčija

april Azija

Noč knjige

Velika noč

Na kolo pa po Sloveniji

Delo na vrtu

Peka 'cukrov'

maj Alpe

Vatikan

Nikola Tesla

Josipina Hočevar

junij Mandale

Porod

Lahki obroki

Cvetoč vrt

Vode



julij Morje

Varno na sonce

Sončni dnevi

Branje v senci

Hladni napitki

avgust Hribi

Varno v gore

Jabolka

Pridelki z vrta

Zabava ob reki

Žar

september Prvi šolski dan

Kaj so brali poletavci

Mednarodni dan pismenosti

Svetovno prvenstvo v veslanju

EP v košarki

oktober Everest

Dalmatinova biblija

Dojenčki

Planinsko društvo Slivnica

november Kuhajmo

Marko Kravos

Izdelajmo voščilnice

Severna Koreja

Eterična olja

Prazniki prihajajo

Japonska

december Jakob Prešeren

Sokolski dom v Radovljici

Voščimo

Praznična peka

Domača darila



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 Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk 
in preberete pesem tedna pesnice Marije Mencinger.

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.

celo leto 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 URE

12. 1. Pravljica o ZlatoroguPravljica o ZlatoroguPravljica o ZlatoroguPravljica o Zlatorogu Rojenice so vile z naših gora, na njihovih pašnikih pa se pasejo koze, katerih poglavar je 
Zlatorog. In prav o njem bo govorila pravljična ura za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo 
pripravila Lucija Grm. Pa tudi zapeli bomo! 

19. 1. Vsak potebuje svojo lučkoVsak potebuje svojo lučkoVsak potebuje svojo lučkoVsak potebuje svojo lučko Vabljeni na pravljično urico o gospe Mariji in mali Luciji. Pravljico, ki je več kot to, bo 
pripovedala Alenka Bole Vrabec. Liki na njenih prstih bodo oživeli z lutkami Mojce Košir. 
Sodeluje tudi mala ekipa Založbe Zala.

9. 2. Pozabljeni kovčekPozabljeni kovčekPozabljeni kovčekPozabljeni kovček Pravljično uro o pozabljenem kovčku bo za otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Lucija 
Grm. 

16. 2. Goljata čakamGoljata čakamGoljata čakamGoljata čakam Medved poseda na postaji in čaka na svojega najboljšega prijatelja. Kdo sploh je? Kod 
hodi tako dolgo, se bo sploh prikazal? Odgovor se skriva v slikanici nemške pisateljice in 
arhitektke Antje Damm. Delavnico v slogu njenih barvitih kolažev podarja Založba Zala.

13. 4. Velikonočno presenečenjeVelikonočno presenečenjeVelikonočno presenečenjeVelikonočno presenečenje Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Katja Bevk.

8. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE



20. 4. Gremo na vrtGremo na vrtGremo na vrtGremo na vrt Pravljično uro z delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, bosta pripravili Silva Kos in 
Katarina Perger.

11. 5. Sitnobe sitneSitnobe sitneSitnobe sitneSitnobe sitne Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Majda Ribnikar.

12. 10. Maša in medved (ruska ljudska pravljica)Maša in medved (ruska ljudska pravljica)Maša in medved (ruska ljudska pravljica)Maša in medved (ruska ljudska pravljica) Pravljico in delavnico za otroke bo vodila Larisa Smirnova.

19. 10. A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad? Pravljično uro za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripravila Biba Jamnik. 

26. 10. Knjižnica v gozduKnjižnica v gozduKnjižnica v gozduKnjižnica v gozdu Gozdne živali rade poslušajo pravljice, a imajo le eno knjigo. Ko pridejo do medvedove 
knjižnice, se jim odpre širni svet. Pravljično uro bo pripravila Irena Razingar.

14. 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.

2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE

5. 1. Medvedka na sneguMedvedka na sneguMedvedka na sneguMedvedka na snegu Prijetne, zabavne pesmice o snežinkah, snegolizku, hudi lakoti, babici Zimi. Mar veste, 
koliko kap damo na glavo in koliko šalov okoli vratu? Zakaj rečemo snežinka in ne 
sneginka? Le kako pišemo babici Zimi? Odgovore vam bodo zaigrali igralci iz Teatra za 
vse iz Jesenic.

2. 2. Miška si poišče nov domMiška si poišče nov domMiška si poišče nov domMiška si poišče nov dom Glasbena pravljica o miški, ki s pomočjo gozdnih prijateljev premaga težave na poti 
iskanja novega doma. Lutkovno-igrana glasbena predstava za otroke, ki jo bosta 
izvedla avtorica pravljice Liljana Poklukar in Jože Kocjančič.

9. 3. Sneguljčica v mestuSneguljčica v mestuSneguljčica v mestuSneguljčica v mestu Igrano predstavo za otroke, stare vsaj 4 leta, bo uprizorila Otroško gledališka in plesna 
skupina Navihančki KUD E-NOTA Zasip. Prireditev v sodelovanju z 20. otroškim 
Linhartovim maratonom JSKD.

2. 3. Medved išče pestunjoMedved išče pestunjoMedved išče pestunjoMedved išče pestunjo Pred mnogimi mnogimi leti je živel medved s kopico mladičkov. Ker sam ni zmogel več 
vsega dela, se je odločil, da si poišče pestunjo. Lutkovna pravljica z waldorfskimi 
lutkami je nastala po motivu ruske ljudske pravljice. Pravljico za otroke od 3. leta 
starosti bo zaigrala waldorfska vzgojiteljica vrtca Čebelica Klementina Jakopič. 

3. 3. Odprtje rastave likovnih del učencev Odprtje rastave likovnih del učencev Odprtje rastave likovnih del učencev Odprtje rastave likovnih del učencev 
Waldorfske šole GorenjskaWaldorfske šole GorenjskaWaldorfske šole GorenjskaWaldorfske šole Gorenjska

Na odprtju razstave bo waldorfska učiteljica in umetnica Lili Benić Drobac predstavila, 
kako poteka likovni pouk na waldorfskih šolah, kakšne tehnike se uporabljajo in v 
katerem razredu. 



16. 3. Maestro, muzikaMaestro, muzikaMaestro, muzikaMaestro, muzika Glasbeno-igrano predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo  Glasbeno 
gledališče Trubadur.

30. 3. O lisički zvitorepkiO lisički zvitorepkiO lisički zvitorepkiO lisički zvitorepki Otroci iz radovljiškega vrtca montessori Gorenjska hiša otrok bodo v sodelovanju z 
Glasbenim centrom DoReMi predstavili glasbeno pravljico avtorja Janeza Bitenca. 
Vabljeni starši nastopajočih otrok in drugi.

1. 4. Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Predstavitev in razstava utrinkov s pestrega dogajanja na 12. Noči z Andersenom. 

4. 5. Škrat Kuzma dobi nagradoŠkrat Kuzma dobi nagradoŠkrat Kuzma dobi nagradoŠkrat Kuzma dobi nagrado Igrico za otroke, stare vsaj 4 leta, bodo uprizorili učenci iz dramskega krožka razredne 
stopnje OŠ A. T. Linharta Radovljica pod vodstvom Petre Antolin.

6. 4. Rdeča kapicaRdeča kapicaRdeča kapicaRdeča kapica Lutkovno igrico za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Gledališče Labirint. Lutkovna 
redstava je nastala v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj, Gledališča Labirint in 
Društva utkovnih ustvarjalcev Ljubljana.

18. 5. Glasbena urica z Marijo KolarGlasbena urica z Marijo KolarGlasbena urica z Marijo KolarGlasbena urica z Marijo Kolar Glasbeno urico s kljunasto flavto in Orfovimi glasbili bo za otroke, stare vsaj 4 leta, 
pripravila Marija Kolar.

22. 5. Novi mulcNovi mulcNovi mulcNovi mulc V "Knjižnici–Ves@lju zakladov" sodelujoči otroci si bodo lahko ogledali filmsko 
predstavo "Novi mulc". Vabila bomo poslali po pošti. 

25. 5. Petelin, kralj svetaPetelin, kralj svetaPetelin, kralj svetaPetelin, kralj sveta Dramsko predstavo za otroke bo uprizoril Teater Kuglica iz Ljubljane.

21. 6. Vsak dan je pisan pajčolanVsak dan je pisan pajčolanVsak dan je pisan pajčolanVsak dan je pisan pajčolan Otvoritev razstave likovnih izdelkov otrok podaljšanega bivanja OŠ A. T. Linharta 
Radovljica in podružnic Mošnje ter Ljubno, v počastitev državnega praznika dneva 
državnosti. 

5. 10. Bonton za male lumpeBonton za male lumpeBonton za male lumpeBonton za male lumpe Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Gledališče Bičikleta.

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.

7. 12. Medvedek in zimaMedvedek in zimaMedvedek in zimaMedvedek in zima Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče 
Makarenko.

3. DELAVNICE



4. 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 na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika. OBVEZNE 
PRIJAVE v knjižnici ali na 04 537 39 01.

6. 1. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

9. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

10. 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. 
Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 
04 537 39 01.11. 1. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

13. 1. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 16. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

18. 1. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.



20. 1. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

23. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

25. 1. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

26. 1. Gospod Vesel in gospa MrakGospod Vesel in gospa MrakGospod Vesel in gospa MrakGospod Vesel in gospa Mrak Pogovarjali se bomo o simbolih za srečo in enega tudi izdelali. Primerno za otroke, 
starejše od 3 let. Delavnico bo vodila Nina Škufca.

27.  1. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

30. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

1.  2. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.



3. 2. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

6. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

7. 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. 
Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 
04 537 39 01.

10. 2. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

13. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

 15. 2. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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. 2. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

20. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

22. 2. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

23. 2. Zasnežena vasZasnežena vasZasnežena vasZasnežena vas Ustvarjalno delavnico za otroke, stare več kot 4 leta, bo pripravila Metka Repinc.

24. 2. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

27. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 27. 2. Počitniško druženje v knjižniciPočitniško druženje v knjižniciPočitniško druženje v knjižniciPočitniško druženje v knjižnici Otroci ste vabljeni na vznemirljivo počitniško druženje v knjižnici, ki ga organizira 
Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela novica.

28. 2. Počitniško druženje v knjižniciPočitniško druženje v knjižniciPočitniško druženje v knjižniciPočitniško druženje v knjižnici Otroci ste vabljeni na vznemirljivo počitniško druženje v knjižnici, ki ga organizira 
Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela novica.

 1. 3. Počitniško druženje v knjižniciPočitniško druženje v knjižniciPočitniško druženje v knjižniciPočitniško druženje v knjižnici Otroci ste vabljeni na vznemirljivo počitniško druženje v knjižnici, ki ga organizira 
Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela novica.



1. 3. Angleška urica z Rory-jemAngleška urica z Rory-jemAngleška urica z Rory-jemAngleška urica z Rory-jem 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 01.

3. 3. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

6. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

7. 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. 
Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 
04 537 39 01.

8. 3. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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. 3. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

13. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.



15. 3. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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. 3. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

20. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

22. 3. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

23. 3. Izdelava okrasnega dežničkaIzdelava okrasnega dežničkaIzdelava okrasnega dežničkaIzdelava okrasnega dežnička Na muhasto aprilsko vreme se bomo dobro pripravili. Izdelovali bomo male pisane 
dežničke. Delavnica se navezuje na razstavo "Kakšno je bilo vreme na Gorenjskem", ki si 
jo lahko ogledate v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici. Delavnica je primerna za 
otroke od 5. leta dalje, za mlajše pa v spremstvu staršev ali starih staršev. Delavnico 
bosta vodili Anja Poštrak in Magda Zore iz Gorenjskega muzeja Kranj.

24. 3. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.



27. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

29. 3. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

3.  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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

4. 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. 
Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 
04 537 39 01.

5. 4. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

7. 4. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

10. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

 12. 4. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.



14. 4. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

19. 4. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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. 4. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

24.  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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

26. 4. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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. 4. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.



3. 5. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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. 5. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

8. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

10. 5. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

12. 5. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

15. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

16. 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. 
Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 
04 537 39 01.



17. 5. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

19. 5. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

22. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

 24. 5. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

26. 5. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

29. 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. Jogica povezuje mamice s svojimi 
najmlajšimi, pa tudi s samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

31. 5. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.



2. 6. Pravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

5. 6. 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. 6. Pravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

12. 6. 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.

13. 6. 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.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 
04 537 39 01.

16. 6. Pravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

19. 6. 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. 6. Pravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

26. 6. 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. 6. Pravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otrokePravljično-igriva jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

19. 9. 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.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 
04 537 39 01.

20. 9. 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.

 27. 9. 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. 9. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.



29. 9. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

4. 10. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

6. 10. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

6. 10. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

11. 10. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

13. 10. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.



13. 10. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

17. 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 04 537 39 01.

18. 10. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

 20. 10. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

20. 10. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

 25. 10. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

27. 10. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.



27. 10. Pravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otrokePravljična jogica za otroke Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo 
dihalne vaje, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi 
pravljico o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične 
jogice. Za zdravje, umirjenost in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki 
točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, 
certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

06.11.2017 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. Brezplačno vadbo za
dojenčke vodi Petra Arula.

10. 11. 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. Brezplačno vadbo za
dojenčke vodi Petra Arula.

17. 11. 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. Brezplačno vadbo za
dojenčke vodi Petra Arula.

24.11.2017 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. Brezplačno vadbo za 
dojenčke vodi Petra Arula.

4. 12. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

11. 12. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.



18. 12. 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. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

6. 12. 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 na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika. OBVEZNE 
PRIJAVE v knjižnici ali na 04 537 39 01.

6. 12. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

13. 12. Ta veseli klubTa veseli klubTa veseli klubTa 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.

12. 12. 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.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 
04 537 39 01.

4. RAZSTAVE

februar Pravljični svet Svetlane MakarovičPravljični svet Svetlane MakarovičPravljični svet Svetlane MakarovičPravljični svet Svetlane Makarovič Razstava likovnih del otrok iz Vrtca Brezje na temo pravljic Svetlane Makarovič. Otroci 
so ustvarjali pod vodstvom mentoric Barbare Pravst in Mance Medle.

marec Razstava likovnih del in ročnih izdelkov Razstava likovnih del in ročnih izdelkov Razstava likovnih del in ročnih izdelkov Razstava likovnih del in ročnih izdelkov 
učencev Waldorfske šole Gorenjskaučencev Waldorfske šole Gorenjskaučencev Waldorfske šole Gorenjskaučencev Waldorfske šole Gorenjska

Na ogled bodo slike in risbe, ki jih učenci Waldorfske šole Gorenjska ustvarjajo pri 
likovnem pouku. Predvsem bodo to slike v tehniki mokro na mokro, pa tudi risbe oblik s 
pastelnimi kredami in risbe z voščenimi bloki. Predstavljeni bodo tudi izdelki iz gline in 
volne. april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov z 12. Noči z Andersenom.

maj 120 let podružnične šole na Ovsišah120 let podružnične šole na Ovsišah120 let podružnične šole na Ovsišah120 let podružnične šole na Ovsišah Razstava učencev od 1. do 5. razreda POŠ Ovsiše v različnih likovnih tehnikah 
predstavlja podružnično šolo na Ovsišah nekoč in danes.

junij, julij, 
avgust

Vsak dan je pisan pajčolanVsak dan je pisan pajčolanVsak dan je pisan pajčolanVsak dan je pisan pajčolan 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. 



junij Glasbeno kraljestvoGlasbeno kraljestvoGlasbeno kraljestvoGlasbeno kraljestvo Irena Kolar je učiteljica klavirja, glasbenica in ljubiteljska ilustratorka. Že od otroštva jo 
poleg glasbe spremlja močno nagnjenje do upodabljajoče umetnosti, še posebej 
ilustracije. V njenih likovnih delih, ki so večinoma namenjena otrokom, se pogosto 
prepleta vez z glasbenim svetom in instrumenti. Na likovni razstavi Irene Kolar si med 
drugim lahko ogledate ilustracije iz glasbene pravljice "Miška si poišče nov dom", 
ilustracije glasbil in  posamezna glasbila, izdelana v mešani tehniki. Vljudno vabljeni.

julij in avgust Vsak dan je pisan pajčolanVsak dan je pisan pajčolanVsak dan je pisan pajčolanVsak dan je pisan pajčolan Razstava likovnih izdelkov otrok podaljšanega bivanja OŠ A. T. Linharta Radovljica in 
podružnic Mošnje ter Ljubno.

september Zlata hruškaZlata hruškaZlata hruškaZlata hruška Razstava knjig, opremljenih z nalepkami Zlata hruška, znakom za kakovostne otroške 
in mladinske knjige.

5. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

januar Zima, zima bela

marec Pomlad prihaja

maj Čebele in čebelarstvo

Vesolje

Dinozavri

Vrstniki priporočajo dobre knjige

Promet

junij nagrada Desetnica

Studenci, potoki

60 let Muce Copatarice

julij Morje

avgust Gore

Bralni izziv: Milena Zuapančič

september Prvi šolski dan

Kaj so brali poletavci

oktober Knjige v angleškem jeziku

november Jesensko ustvarjanje

Martin Krpan praznuje 100 let

Knjige za otroke skozi čas



december Brati gore

6. 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. 



BLED

9. 3. S trebuhom za kruhomS trebuhom za kruhomS trebuhom za kruhomS trebuhom za kruhom Maja Novak, Mayita je avtorica dveh popotniških knjig, ki aktivno piše članke, prireja predavanja in 
seminarje, osebno svetuje in poziva ljudi k aktivnemu življenju in delu v tujini. Potovala je v 
odmaknjene kotičke dežel tretjega sveta in na drugi strani delala kot stevardesa/nutricionistka z 
najbogatejšimi zemljani na zasebnih luksuznih jahtah. Oba svetova sta jo podučila o tistih najbolj 
skrivnostnih resnicah življenja in sveta samega ter jo obdala z neprecenljivimi izkušnjami. V 
predstavitvi druge knjige "S trebuhom za kruhom" nam bo predstavila različna dela v tujini, v ZDA, 
Novi Zelandiji, Mehiki, na Sejšelih, Francoski rivieri in izkušnje popotniških ter prostovoljnih del.

16. 3. "Pesem je krik žarečega, drhtečega "Pesem je krik žarečega, drhtečega "Pesem je krik žarečega, drhtečega "Pesem je krik žarečega, drhtečega 
vulkana.  Odpri se žrelo, da privrem, vulkana.  Odpri se žrelo, da privrem, vulkana.  Odpri se žrelo, da privrem, vulkana.  Odpri se žrelo, da privrem, 
vzkipim, iztečem."vzkipim, iztečem."vzkipim, iztečem."vzkipim, iztečem."

Svoje pesmi bo s pesniškim recitalom predstavila pesnica Marija Mencinger iz Bohinjske Bistrice.

11. 5. Blejska knjigaBlejska knjigaBlejska knjigaBlejska knjiga Bled je že v daljni preteklosti zaslovel kot romarsko središče, od 19. stoletja pa predvsem kot naše 
najznamenitejše mondeno letovišče, ki so ga obiskovali turisti od vsepovsod. V luči Prešernovega 
oznanila, da je s svojo okolico najlepši kraj na Kranjskem, in ob izsledkih poznejših arheoloških 
raziskovanj se je Bled v slovenski kulturni zavesti uveljavil kot posebno mitično središče. S krajinsko 
izjemnostjo, izpričanimi zgodovinskimi dogajanji ter z znamenitim zvonom želja, ki je k sebi 
privabljal slovensko ljudstvo s hrepenečimi  zaljubljenci, je močno odmeval tudi v (ne samo) 
slovenski književnosti. "Blejsko knjigo" bo predstavil urednik  prof. dr. Milček Komelj.

PRIREDITVE ZA ODRASLE

1. PREDSTAVITEV KNJIGE IN/ALI AVTORJA



18. 5. Igre spomina nekega otroštvaIgre spomina nekega otroštvaIgre spomina nekega otroštvaIgre spomina nekega otroštva Zgodbice ranega otroštva, le kdo jih nima in se jih ne bi spominjal in se zatekal v njih svet tudi v 
zrelih obdobjih. Ob tovrstni tematiki privrejo na plan neka lepa, težko opisljiva občutja, ki se jih ob 
srečanjih z lastnimi spomini iskreno veselimo. Kratke zgodbice in opisi v vsej čarobnosti otroštva 
zajemajo šestdeseta in prvo polovico sedemdesetih let dvajsetega stoletja, zavoljo česar so hkrati 
tudi pristen dokument časa, ki ga ni več. Odlični interpret Lojze Ropret se bo v dialogu z avtorjem 
Marjanom Zupanom sprehodil skozi njegovo otroštvo in na zanimiv, sproščen način se bomo potopili 
v čase, ki jih je krasila iskriva šola analognega življenja. Prireditev bodo z glasbenim nastopom 
popestrili učenci Glasbene šole Radovljica.

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

12. 1. (Ne)znana Bolgarija(Ne)znana Bolgarija(Ne)znana Bolgarija(Ne)znana Bolgarija Bolgarijo turistično in planinsko kar malo zapostavljamo, vendar skriva številne naravne in kulturne 
znamenitosti. Spoznali bomo glavno mesto, pravoslavne samostane, stara zgodovinska mesta, 
gorske skupine Vitošo, Rilo ter Pirin. Vmes so še prijazni ljudje, ki se trudijo, da bi nadoknadili 
zamujena leta v polpreteklosti. Predaval bo Janez Pretnar.

19. 1. AljaskaAljaskaAljaskaAljaska Predavanje o Aljaski govori o tem, kako v tej deželi doživeti tisto, kar običajni turist ne doživi. 
Predstavil vam jo bo Dejan Ogrinec.

23. 3. Po poteh Brazilije z družinoPo poteh Brazilije z družinoPo poteh Brazilije z družinoPo poteh Brazilije z družino Brazilija - eksotična, oddaljena, pisana in raznolika ...  kot si jo je v enomesečnem potepu ogledala 
družina z Bleda, ki jo je obiskala lansko poletje. Od divje Amazonije prek velemest Sao Paulo, 
Salvador, tropskih plaž Bahie pa vse do Ria de Janeira in olimpijade, kjer so navijali za naše junake. 
Vmes pa počitnice "po brazilsko", obisk največjih slapov Foz de Iguazu in najmogočnejše 
hidroelektrarne na svetu in zraven še košček Paragvaja. Vse to tudi skozi oči prvošolčka in petošolca. 
Brazilijo vam bosta razkrila izkušena popotnika Vesna Stergar in Miha Avbelj s pomočjo sinov Matica 
in Nejca, ki so na dolgo pot tokrat prvič krenili skupaj.

13. 4. Potovanje po Nepalu, Indiji in TibetuPotovanje po Nepalu, Indiji in TibetuPotovanje po Nepalu, Indiji in TibetuPotovanje po Nepalu, Indiji in Tibetu Vznemirljivo popotovanje po Nepalu (tudi s kolesom), Indiji in Tibetu nam bo v sliki in besedi 
predstavil Rok Kofol.

2. POTOPISNA PREDAVANJA



23.11. Samoa – prvobitna PolinezijaSamoa – prvobitna PolinezijaSamoa – prvobitna PolinezijaSamoa – prvobitna Polinezija Samoa je otočje sredi Pacifika v Polineziji. Da prideš tja, je treba leteti okrog zemeljske oble 
do Avstralije in od tam še pet ur proti vzhodu. Samoa je bila prva samostojna država v 
Pacifiku in tu je še danes ena najbolj tradicionalnih polinezijskih družb, kjer pripadnost 
razširjeni družini daleč prekaša željo po dobičku. Relativno nizka poseljenost dveh večjih 
otokov in bujno rastlinstvo zagotavljata slikovito zeleno kuliso, po kateri se prosto 
sprehajajo domači prašički, kokoši in psi. Na Samoi nihče ne hodi hitro, saj so temperature 
vse leto okrog 30 stopinj C. Počitek je ena najbolj priljubljenih aktivnosti. Lepote 
tihomorskega otočja bo predstavil Damjan Jevšnik.

4. 1. Otvoritev slikarske razstave Z vodo in Otvoritev slikarske razstave Z vodo in Otvoritev slikarske razstave Z vodo in Otvoritev slikarske razstave Z vodo in 
barvobarvobarvobarvo

Vabimo vas na otvoritev razstave Janeza Lipičnika iz Ribnega. V kratkem kulturnem programu bo 
nastopil baritonist Simon Eržen.

9. 2. Kumerdejevi nagrajenci Kumerdejevi nagrajenci Kumerdejevi nagrajenci Kumerdejevi nagrajenci Otvoritev razstave o Kumerdejevih nagrajencih s kulturnim programom učencev OŠ Bled.

16. 2. Zasaditev in vzdrževanje visokih gredZasaditev in vzdrževanje visokih gredZasaditev in vzdrževanje visokih gredZasaditev in vzdrževanje visokih gred Urbana hortikultura je trenutno trend v razvitem svetu, saj so površine za pridelavo hrane omejene. 
Visoke grede zadnja leta utirajo pot na naše vrtove, balkone in terase in so med vrtičkarji izredno 
priljubljene. Na predavanju bodo udeleženci spoznali zahteve za izgradnjo visokih gred, izbor rastlin, 
primernih za zasaditev, ter vzdrževanje le-teh. Predaval bo Peter Ribič, predavatelj v Biotehniškem 
centru Naklo.

29. 6. Otvoritev razstave "Generacija za Otvoritev razstave "Generacija za Otvoritev razstave "Generacija za Otvoritev razstave "Generacija za 
generacijo – Predračunalniške knjižnice na generacijo – Predračunalniške knjižnice na generacijo – Predračunalniške knjižnice na generacijo – Predračunalniške knjižnice na 
Gorenjskem"Gorenjskem"Gorenjskem"Gorenjskem"

Slovesna otvoritv razstave "Generacija za generacijo – Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem", ki 
je nastala v sodelovanju Društva bibliotekarjev Gorenjske z Gorenjskim muzejem Kranj. 

vsak torek, 
sredo in četrtek

Družabne igreDružabne igreDružabne igreDružabne igre V prostorih naših knjižnic bomo organizirali družabne igre za kratek čas, zabavo, bister um in veselo 
druženje za otroke.

19. 10. Nega okrasnih lesnatih rastlinNega okrasnih lesnatih rastlinNega okrasnih lesnatih rastlinNega okrasnih lesnatih rastlin Na predavanju se bodo udeleženci seznanili s posegi na okrasnih drevinah v pozno poletnem in 
jesenskem času. Gre za rez okrasnih cvetočih grmovnic, nego trate ter oskrbo zelnatih rastlin ter 
pripravo na zimo. Predaval bo Peter Ribič, predavatelj v Biotehniškem centru Naklo.

3. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI



17.11. Predstavitev zbornika: Španija Predstavitev zbornika: Španija Predstavitev zbornika: Španija Predstavitev zbornika: Španija 
1975–2015: štirideset let tranzicije1975–2015: štirideset let tranzicije1975–2015: štirideset let tranzicije1975–2015: štirideset let tranzicije

Urša Geršak, profesorica na oddelku za romanistiko na Filozofski fakulteti, urednica 
zbornika in avtor prispevka David Heredero Zorzo, zgodovinar in profesor španščine, nam 
bosta predstavila svoje poglede na španski prehod iz diktature v demokracijo ter današnje 
ostanke in posledice prejšnjega režima. 

5. 12. Krasitev bazlike sv. Petra v VatikanuKrasitev bazlike sv. Petra v VatikanuKrasitev bazlike sv. Petra v VatikanuKrasitev bazlike sv. Petra v Vatikanu Otvoritev razstave dr. Sabine Šegula in Petra Ribiča.

8. 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.

23. 2. Stare sorte jabolk v travniških Stare sorte jabolk v travniških Stare sorte jabolk v travniških Stare sorte jabolk v travniških 
sadovnjakih - bogastvo, ki ga vedno bolj sadovnjakih - bogastvo, ki ga vedno bolj sadovnjakih - bogastvo, ki ga vedno bolj sadovnjakih - bogastvo, ki ga vedno bolj 
cenimocenimocenimocenimo

Zlata parmena, carjevič, gorenjska voščenka, jonatan, krivopecelj, kosmač so le nekatere izmed 
mnogih starih sort jablan v travniških sadovnjakih, ki že desetletja pa tudi stoletja lepšajo našo 
čudovito podeželsko krajino. Kdaj jih obiramo in do kdaj jih lahko skladiščimo, katere so njihove 
dobre in katere malo manj dobre lastnosti ter kje lahko kupimo sadike posameznih sort, so le 
nekatere od tematik, ki se jih bo v svojem predavanju dotaknil dr. Jan Bizjak, uni. dipl. inž. 
agronomije, na katerem boste marsikatero od starih sort jabolk lahko tudi poskusili. Predavanje v 
organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

30. 3. Predstavitev kulturne dediščine vasi Grad Predstavitev kulturne dediščine vasi Grad Predstavitev kulturne dediščine vasi Grad Predstavitev kulturne dediščine vasi Grad 
in Rečicain Rečicain Rečicain Rečica

Maja Vrtačnik evidentira kulturno dediščino – stavbe, objekte in druge stvari, ki so zaščitene kot 
kulturne vrednote državnega ali lokalnega pomena. Tokrat bo na predavanju v organizaciji Društva 
za varstvo okolja Bled predstavila kulturno dediščino vasi Grad in Rečica.

12. 10. Naravna čistilaNaravna čistilaNaravna čistilaNaravna čistila Naravna čistila so učinkovita, preprosta za izdelavo in uporabo, zdravju in okolju prijazna, prijazna do 
naših denarnic in varna. Na predavanju bomo sprva spoznali preko 15 osnovnih sestavin in 
pripomočkov za izdelavo naravnih čistil. Govorili bomo o njihovi sestavi, lastnostih in pomenu na 
zdravje nas in našega okolja. S tem znanjem bomo naravna čistila lahko naredili doma v manj kot 5 
minutah. Predavanje v organizaciji Medgeneracijskega centra Bled bo vodila Alenka Kleindienst 
Endliher. 

26. 10. Odkrito o teorijah zarot Odkrito o teorijah zarot Odkrito o teorijah zarot Odkrito o teorijah zarot Društvo za varstvo okolja Bled vabi na odprt pogovor o teorijah zarote. Ali je res vse res ali nič ni res? 
Nam res vladajo kuščarji, ki nam uravnavajo vreme, farmacevtska podjetja, ki ne zdravijo, ampak 
kvarijo zdravje, in še in še. Kako so teorije nastale, kako se ohranjajo žive in kako se razvijajo in zakaj 
jih nekateri takoj vzamejo za edino resnico?

4. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE DRUGIH ORGANIZATORJEV V KNJIŽNICI



09.11. Čist in zdrav dom 1Čist in zdrav dom 1Čist in zdrav dom 1Čist in zdrav dom 1 Prostori v našem bivalnem prostoru so zelo raznoliki in vsak izmed njih zahteva svojo
pozornost. Na predavanju bomo spoznali veliko receptov za lastna čistila, idej in predlogov
za lepše, bolj zdravo in prijetnejše bivanje. Na predavanju se bomo osredotočili na kuhinjo in
kopalnico. Predavanje v organizaciji Medgeneracijskega centra Bled bo vodila Alenka
Kleindienst Endliher.

30.11. Trud za ohranitev staroselskih kulturTrud za ohranitev staroselskih kulturTrud za ohranitev staroselskih kulturTrud za ohranitev staroselskih kultur Tomo in Bojana Križnar bosta predstavila trud zadnjih let za ohranitev domorodnih in 
staroselskih kultur. S pomočjo medijev opozarjata na boj za golo preživetje najbolj nedolžnih 
korenin in semen v naši skupni zibelki v Afriki. Hkrati vse še občutljive soljudi poskušajo 
pritegniti k sodelovanju za razglasitev nekakšnih nadnacionalnih naravnih in kulturnih 
parkov, ki bi lahko zaščitili sicer na iztrebitev obsojene – tam, kjer se za nadzor naravnih 
virov na hrbtih domačih sužnjev najbolj vojskujejo globalni gospodarji. Na predavanje z 
multivizijo vabi Društvo za varstvo okolja Bled. 

14. 12. Čist in zdrav dom 2Čist in zdrav dom 2Čist in zdrav dom 2Čist in zdrav dom 2 Prostori v našem bivalnem prostoru so zelo raznoliki in vsak izmed njih zahteva svojo pozornost. Na 
predavanju bomo spoznali veliko receptov za lastna čistila, idej in predlogov za lepše, bolj zdravo in 
prijetnejše bivanje. Na predavanju se bomo osredotočili na dnevno sobo, spalnico, otroško sobo, 
hodnike, garažo in prostore za shranjevanje. Predavanje v organizaciji Medgeneracijskega centra 
Bled bo vodila Alenka Kleindienst Endliher. 

januar Z vodo in barvoZ vodo in barvoZ vodo in barvoZ vodo in barvo Janez Lipičnik iz Ribnega razstavlja akvarele kmečkih vedut vasi Ribno in Bodešče ter pogledov na 
Bled, ustvarjenih v letih 2015 in 2016.

februar Kumerdejevi nagrajenci Kumerdejevi nagrajenci Kumerdejevi nagrajenci Kumerdejevi nagrajenci Razstava o Kumerdejevih nagrajencih za leto 2016.
februar Zbirka spominov na šolske klopiZbirka spominov na šolske klopiZbirka spominov na šolske klopiZbirka spominov na šolske klopi V blejski knjižnici bomo februarja 2017 razstavili stare šolske predmete, potrebščine, zvezke … 

Vabimo domačine Bleda in okolice, da nam prinesete zanimive šolske predmete iz vaših šolskih dni. 
Razstavili jih bomo v vitrinah in vam jih po razstavi tudi vrnili.

5. RAZSTAVE



februar Velika nagrada Bleda (grand prix) na 1. Velika nagrada Bleda (grand prix) na 1. Velika nagrada Bleda (grand prix) na 1. Velika nagrada Bleda (grand prix) na 1. 
slikarskem ex-temporu, Bled 2016slikarskem ex-temporu, Bled 2016slikarskem ex-temporu, Bled 2016slikarskem ex-temporu, Bled 2016

Društvo ATELJE Bled predstavlja delo avtorice Andreje Srna, slikarke iz Radovljice. Nagrajeno delo 
"Odsev" (akril, pasteli) bo v mesecu februarju 2017 prvič javno razstavljeno v blejski knjižnici.

marec Vitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnostiVitrina ustvarjalnosti Tatjana Lukač bo razstavila ročno izdelana velikonočna jajca, izdelana iz steklenih perlic.

april Kulturna dediščina vasi Grad in RečicaKulturna dediščina vasi Grad in RečicaKulturna dediščina vasi Grad in RečicaKulturna dediščina vasi Grad in Rečica Ob občinskem prazniku Bleda, 10. aprilu, bo Maja Vrtačnik pripravila razstavo fotografij kulturne 
dediščine vasi Grad in Rečica. Predstavila bo stavbe in objekte, ki so zaščiteni kot kulturne vrednote 
državnega ali lokalnega pomena. 

maj Čiste vode in okolje - izziv Zemljanom Čiste vode in okolje - izziv Zemljanom Čiste vode in okolje - izziv Zemljanom Čiste vode in okolje - izziv Zemljanom 
tretjega tisočletja!tretjega tisočletja!tretjega tisočletja!tretjega tisočletja!

Razstava likovnih del ljubiteljske slikarke Marjete Leben iz Ribnega, ki svojo ljubezen do narave 
izraža s slikarsko kredo, pasteli in oljnimi barvami.

junij Generacija za generacijo – Generacija za generacijo – Generacija za generacijo – Generacija za generacijo – 
Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem 

Razstava o razvoju knjižničarstva na Gorenjskem, ji je nastala  v sodelovanju Društva bibliotekarjev 
Gorenjske z Gorenjskim muzejem Kranj.

september Žigi pošte Bled skozi časŽigi pošte Bled skozi časŽigi pošte Bled skozi časŽigi pošte Bled skozi čas Razstavo, ki  predstavlja poštno zgodovino in razvoj poštnih žigov pošte Bled skozi čas, je pripravil 
Damjan Jensterle z Bleda.

september Lepote BledaLepote BledaLepote BledaLepote Bleda Razstava fotografij Žive Rant z Bleda je sad večletnega raziskovanja zakaj Bled pritegne toliko 
občudovalcev v vseh letnih časih in vsakogar na novo napolni z lepoto, z radostjo in da mu zažarijo 
oči ob pogledu na naravne danosti in znamenitosti Bleda.

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

oktober Vitrina ustvarjalnosti: Narejeno z Vitrina ustvarjalnosti: Narejeno z Vitrina ustvarjalnosti: Narejeno z Vitrina ustvarjalnosti: Narejeno z 
ljubeznijoljubeznijoljubeznijoljubeznijo

Ročno izdelan nakit razstavlja Natalija Kos. Vsaka od kroglic, ki so nanizane na svilene trakove, je 
ročno izdelana iz bombaža, fimo mase in poslikana z barvami za poslikavo.

oktober Cvetje in metuljiCvetje in metuljiCvetje in metuljiCvetje in metulji Fotografinja Vida Markovc, F1 FZS, članica FD Radovljica, nam bo s fotografsko razstavo cvetja 
mavričnih barv in metuljev, kozličkov, predstavila delček čudovite narave.

november Od blizuOd blizuOd blizuOd blizu Fotografinja Petra Gaberšček želi pokazati fotografije narave, živali, predmetov iz druge, 
bližje perspektive. S tem pa pokazati, kako zanimiv je lahko pogled, če ga gledamo iz 
drugačnega zornega kota.

november Vitrina ustvarjalnosti: Vezenine Vitrina ustvarjalnosti: Vezenine Vitrina ustvarjalnosti: Vezenine Vitrina ustvarjalnosti: Vezenine 
blejskih veziljblejskih veziljblejskih veziljblejskih vezilj

Razstava vezenin, izdelkov članic Sekcije vezilj Vide pri Društvu upokojencev Bled.



december Krasitev bazlike sv. Petra v VatikanuKrasitev bazlike sv. Petra v VatikanuKrasitev bazlike sv. Petra v VatikanuKrasitev bazlike sv. Petra v Vatikanu Dr. Sabina Šegula in Peter Ribič na povabilo Veleposlaništva RS pri Svetem sedežu in malteškem 
viteškem redu vsako leto dvakrat sodelujeta pri krasitvi in izdelavi aranžmajev. Z njimi okrasijo 
baziliko ter papeško ložo, od koder papež tradicionalno podeli svoj blagoslov Urbi et orbi verujočim 
po vsem svetu prav na božični dan. Glede na majhnost Slovenije je delo v Vatikanu za čas največjih 
praznikov prav gotovo dobilo mednarodne razsežnosti in priznanje za dobro delo in strokovnost. 

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 RAZSTAVE

januar Slikanje in risanje

Bolgarija

Aljaska

Ana Markelj

Indija

februar Prešernov praznik

Visoke grede

Valentinovo

Stare sorte jabolk

Pust

marec Mednarodni dan žensk

Gregorjevo

Sladkorna bolezen

Stari pesniški zakladi v knjižnici

Slovenske pesnice

Angeli

Brazilija

Planica

april Velika noč

Nepal, Tibet, Indija



maj Bled

Mestne knjige

Marjan Zupan

Čebele in čebelarstvo

Stare in vredne knjige

junij Knjige o zdravilnih zeliščih

Kresnikovi nominiranci

Studenci, potoki

Športniki in njihovo življenje

Glasba rastlin

julij Vojnovič: Figa

Riklijev pohod

Morje

Bralni izziv: Milena Zupančič

Bralni izziv: Božena Kolman Finžgar

Bralni izziv: Mojca Kumerdej

avgust Gore

september Prvi šolski dan

Mednarodni dan pismenosti

Svetovno prvenstvo v veslanju

EP v košarki

oktober Kazuo Ishiguro - nobelov nagrajenec

TVKS

november Voščilnice, izdelki

Lepo mi je, ko štejem zanke, izbiram barve …

Španija

Knjige za otroke skozi čas

Samoa

Tomo Križnar

december Advent in božič

Brati gore

Vatikian

Sreča



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 Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete 
pesem tedna pesnice Marije Mencinger.

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.

celo leto 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.

20. 1. Medvedka na sneguMedvedka na sneguMedvedka na sneguMedvedka na snegu Prijetne, zabavne pesmice o snežinkah, snegolizku, hudi lakoti, babici Zimi. Mar veste, koliko kap 
damo na glavo in koliko šalov okoli vratu? Zakaj rečemo snežinka in ne sneginka? Le kako pišemo 
babici Zimi? Odgovore vam bodo zaigrali igralci iz Teatra za vse iz Jesenic.

17. 2. Miška si poišče nov domMiška si poišče nov domMiška si poišče nov domMiška si poišče nov dom Glasbena pravljica o miški, ki s pomočjo gozdnih prijateljev premaga težave na poti iskanja novega 
doma. Lutkovno-igrana glasbena predstava za otroke, ki jo bosta izvedla avtorica pravljice Liljana 
Poklukar in Jože Kocjančič.

10. 3. Pikapolonica in pikePikapolonica in pikePikapolonica in pikePikapolonica in pike Igrano predstavo za otroke, stare vsaj 4 leta, bodo uprizorili člani Dramskega krožka PŠ Ribno. 
Prireditev v sodelovanju z 20. otroškim Linhartovim maratonom JSKD.

17. 3. Maestro, muzikaMaestro, muzikaMaestro, muzikaMaestro, muzika Glasbeno-igrano predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo  Glasbeno gledališče Trubadur.

21. 4. Rdeča kapicaRdeča kapicaRdeča kapicaRdeča kapica Lutkovno igrico za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Gledališče Labirint. Lutkovna predstava je 
nastala v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj, Gledališča Labirint in Društva lutkovnih ustvarjalcev 
Ljubljana.

1. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE

7. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE

OTROŠKE PRIREDITVE



5. 5. Škrat Kuzma dobi nagradoŠkrat Kuzma dobi nagradoŠkrat Kuzma dobi nagradoŠkrat Kuzma dobi nagrado Igrico za otroke, stare vsaj 4 leta, bodo uprizorili učenci iz dramskega krožka razredne stopnje OŠ A. 
T. Linharta Radovljica pod vodstvom Petre Antolin.

9. 5. Nerodna AvguštinaNerodna AvguštinaNerodna AvguštinaNerodna Avguština V "Knjižnici–Ves@lju zakladov" sodelujoči otroci si bodo lahko ogledali zabavno predstavo "Nerodna 
Avguština" v izvedbi Studia Anima iz Medvod.  Vabila bomo poslali po pošti. 

19. 5. Petelin, kralj svetaPetelin, kralj svetaPetelin, kralj svetaPetelin, kralj sveta Dramsko predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizoril Teater Kuglica iz Ljubljane.

28. 9. Poletavci in NajPoletavciPoletavci in NajPoletavciPoletavci in NajPoletavciPoletavci in NajPoletavci Sodelujoči bralci si bodo na Olimpijskem trgu pred Ledeno dvorano na Bledu lahko ogledali zabavno 
predstavo Gusarsko gledališče kapitana Dade. Vabila bomo poslali po pošti.

20. 10. Bonton za male lumpeBonton za male lumpeBonton za male lumpeBonton za male lumpe Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Gledališče Bičikleta.

8. 12. Medvedek in zimaMedvedek in zimaMedvedek in zimaMedvedek in zima Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Makarenko.

15. 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.

6. 1. 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.

13. 1. Pravljica o ZlatoroguPravljica o ZlatoroguPravljica o ZlatoroguPravljica o Zlatorogu Rojenice so vile z naših gora, na njihovih pašnikih pa se pasejo koze, katerih poglavar je Zlatorog. In 
prav o njem bo govorila pravljična ura za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo pripravila Lucija Grm. Pa 
tudi zapeli bomo! 

3. 3. Goljata čakamGoljata čakamGoljata čakamGoljata čakam Medved poseda na postaji in čaka na svojega najboljšega prijatelja. Kdo sploh je? Kod hodi tako 
dolgo in se bo sploh prikazal? Odgovor se skriva v slikanici nemške pisateljice in arhitektke Antje 
Damm. Delavnico v slogu njenih barvitih kolažev podarja Založba Zala.

7. 4. Pozabljeni kovčekPozabljeni kovčekPozabljeni kovčekPozabljeni kovček Pravljično uro o pozabljenem kovčku bo za otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Lucija Grm. 

12. 5. Sitnobe sitneSitnobe sitneSitnobe sitneSitnobe sitne Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Majda Ribnikar.

6. 10. A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad? Pravljično uro za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripravila Biba Jamnik. 

13. 10. Maša in medved (ruska ljudska pravljica)Maša in medved (ruska ljudska pravljica)Maša in medved (ruska ljudska pravljica)Maša in medved (ruska ljudska pravljica) Pravljico in delavnico za otroke bo vodila Larisa Smirnova.

27. 10. A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad? Pravljično uro za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripravila Biba Jamnik. 

8. 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.

2. PRAVLJIČNE URE



27. 1. Gospod Vesel in gospa MrakGospod Vesel in gospa MrakGospod Vesel in gospa MrakGospod Vesel in gospa Mrak Pogovarjali se bomo o simbolih za srečo in enega tudi izdelali. Primerno za otroke, starejše od 3 let. 
Delavnico bo vodila Nina Škufca.

10. 2. Zasnežena vasZasnežena vasZasnežena vasZasnežena vas Ustvarjalno delavnico za otroke, stare več kot 4 leta, bo pripravila Metka Repinc.

3. 2. Pozabljeni kovčekPozabljeni kovčekPozabljeni kovčekPozabljeni kovček Pravljično uro o pozabljenem kovčku bo za otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Lucija Grm. 

24. 3. Izdelava okrasnega dežničkaIzdelava okrasnega dežničkaIzdelava okrasnega dežničkaIzdelava okrasnega dežnička Na muhasto aprilsko vreme se bomo dobro pripravili. Izdelovali bomo male pisane dežničke. 
Delavnica se navezuje na razstavo "Kakšno je bilo vreme na Gorenjskem", ki si jo lahko ogledate v 
Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici. Delavnica je primerna za otroke od 5. leta dalje, za mlajše 
pa v spremstvu staršev ali starih staršev. Delavnico bosta vodili Anja Poštrak in Magda Zore iz 
Gorenjskega muzeja Kranj.

14. 4. Velikonočno presenečenjeVelikonočno presenečenjeVelikonočno presenečenjeVelikonočno presenečenje Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Katja Bevk.

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

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

4. RAZSTAVE

marec Mladi ustvarjamo radi!Mladi ustvarjamo radi!Mladi ustvarjamo radi!Mladi ustvarjamo radi! Razstava likovnih del učencev iz podružničnih osnovnih šol Bohinjska Bela in Ribno.

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov z 12. Noči z Andersenom.

april Razstava Vrtca BledRazstava Vrtca BledRazstava Vrtca BledRazstava Vrtca Bled Na razstavi si lahko ogledate kaj naslikajo, narišejo, oblikujejo, izrežejo ... mali umetniki iz Vrtca Bled. 
Poleg izdelkov bo razstavljen nagrajen projekt skupine Slončkov Vrtna igralnica, natečaja Eko 
Smreka - "Deluj eko - ohrani čebelo in smreko". Razstavili bodo maketo vrtne igralnice in izdelane 
eko smreke.

maj Zavedno in nezavednoZavedno in nezavednoZavedno in nezavednoZavedno in nezavedno Likovna dela razstavljajo učenci OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled: Manca Rožič, Marjuška Lazar, Laiali 
Salah, Veronika Kunstelj, Zala Mišov, Janina Bratuž, Ema  Razinger, Leo Radonjič, Vito Grilc, Aleks 
Zupan Arsov, Anže Šorli in Matevž Soklič Romih. Učenci so člani krožka Slikanje na platno, ki deluje 
pod mentorstvom učiteljic Ane Ažman Lapajne in Mateje Nerat.

3. DELAVNICE



junij V šoli nam je lepoV šoli nam je lepoV šoli nam je lepoV šoli nam je lepo Razstava likovnih izdelkov učencev razredne stopnje OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. V različnih 
likovnih tehnikah so ustvarjali učenci v podaljšanem bivanju pod vodstvom učiteljic Ane Zupan in 
Špele Tavčar ter učenci likovnega krožka pod vodstvom učiteljice Bernardke Bernard. 

julij in avgust Generacija za generacijo – Generacija za generacijo – Generacija za generacijo – Generacija za generacijo – 
Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem 

Razstava o razvoju knjižničarstva na Gorenjskem, ji je nastala  v sodelovanju Društva bibliotekarjev 
Gorenjske z Gorenjskim muzejem Kranj.

5.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

januar Zima, zima bela

marec Pomlad prihaja

maj Čebele in čebelarstvo

Vesolje

Dinozavri

Vrstniki priporočajo dobre knjige

Promet

junij nagrada Desetnica

Studenci, potoki

60 let Muce Copatarice

julij Morje

avgust Gore

Bralni izziv: Milena Zuapančič

september Prvi šolski dan

Kaj so brali poletavci

oktober Knjige v angleškem jeziku

november Jesensko ustvarjanje

Martin Krpan praznuje 100 let

Knjige za otroke skozi čas

december Brati gore

6. 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. 



BOHINJSKA BISTRICA

PRIREDITVE ZA ODRASLE

1. PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI

2. 10. Knjigobežnice v BohinjuKnjigobežnice v BohinjuKnjigobežnice v BohinjuKnjigobežnice v Bohinju Vabljeni na otvoritev prve knjigobežnice v Bohinju, v Cecconijevem parku v Bohinjski Bistrici. 
Prisluhnili bomo nagovoru župana Občine Bohinj, g. Franca  Kramarja, pravljici Metuljčica in 
Metuljček v izvedbi Gledališča Labirint, se posladkali z jesenskimi dobrotami, predvsem pa pokukali, 
katere knjige se skrivajo v knjigobežnici in brali, brali in brali ... 

2. RAZSTAVE

maj Šopki cvetjaŠopki cvetjaŠopki cvetjaŠopki cvetja Z razstavo cvetličnih izdelkov se predstavlja Zvezda Malej. 

september Planšarstvo v BohinjuPlanšarstvo v BohinjuPlanšarstvo v BohinjuPlanšarstvo v Bohinju Domoznansko razstavo o planšarjih in planšarstvu v Bohinju sta pripravili Darja Cvetrežnik in Metka 
Repinc.

oktober Rožnati oktober 2017Rožnati oktober 2017Rožnati oktober 2017Rožnati oktober 2017 Rožnati oktober je svetovni mesec boja proti raku dojk. Ob tej priložnosti smo pripravili tematsko 
razstavo knjig, ki jih lahko prebirate v knjižnici ali si jih izposodite na dom.

november Gostija v deželi branjaGostija v deželi branjaGostija v deželi branjaGostija v deželi branja V bohinjski knjižnici smo pripravili razstavo knjig 10 najbolj iskanih slovenskih avtorjev.

3. PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

januar Umski izziv

Zimski športi

februar France Prešeren

Okrepimo si odpornost

Pustne maske

marec Vrtna opravila

Velika noč

Različnost nas bogati



april Lahka pomladanska prehrana

Knjige za vedoželjne

maj Cvetoče razkošje

Alpsko cvetje

junij Rad imam morje

julij Varno na soncu

20 let smrti princese Diane in mati Terezije

50 let od obiska Agathe Christie v Bohinju

avgust Šola

september 10. dnevi pohodništva

Festival muharjenja

oktober Dobra ozimnica

Ročna dela

Mladostnik in starši

V spomin - Franček Knez

november Speča narava

december Že diši po praznikih

70 let GRS

Zimska igrarija

Voščimo

4. 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 Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete 
pesem tedna pesnice Marije Mencinger.

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.

celo leto 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.



1. PRAVLJIČNE URE

11. 1. Pravljica o ZlatoroguPravljica o ZlatoroguPravljica o ZlatoroguPravljica o Zlatorogu Rojenice so vile z naših gora, na njihovih pašnikih pa se pasejo koze, katerih poglavar je Zlatorog. In 
prav o njem bo govorila pravljična ura za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo pripravila Lucija Grm. Pa 
tudi zapeli bomo! 

25. 1. 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.

15. 2. Pozabljeni kovčekPozabljeni kovčekPozabljeni kovčekPozabljeni kovček Pravljično uro o pozabljenem kovčku bo za otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Lucija Grm. 

29. 3. Gremo na vrtGremo na vrtGremo na vrtGremo na vrt Pravljično uro z delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, bosta pripravili Silva Kos in Katarina Perger.

12. 4. Velikonočno presenečenjeVelikonočno presenečenjeVelikonočno presenečenjeVelikonočno presenečenje Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Katja Bevk.

19. 4. Pozabljeni kovčekPozabljeni kovčekPozabljeni kovčekPozabljeni kovček Pravljično uro o pozabljenem kovčku bo za otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Lucija Grm. 

10. 5. Sitnobe sitneSitnobe sitneSitnobe sitneSitnobe sitne Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Majda Ribnikar.

11. 10. Maša in medved (ruska ljudska pravljica)Maša in medved (ruska ljudska pravljica)Maša in medved (ruska ljudska pravljica)Maša in medved (ruska ljudska pravljica) Pravljico in delavnico za otroke bo vodila Larisa Smirnova.

18. 10. Knjižnica v gozduKnjižnica v gozduKnjižnica v gozduKnjižnica v gozdu Gozdne živali rade poslušajo pravljice, a imajo le eno knjigo. Ko pridejo do medvedove knjižnice, se 
jim odpre širni svet. Pravljično uro bo pripravila Irena Razingar.

25. 10. A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad?A veš, koliko te imam rad? Pravljično uro za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripravila Biba Jamnik. 

22.11. Trije medvedi (ruska pravljica)Trije medvedi (ruska pravljica)Trije medvedi (ruska pravljica)Trije medvedi (ruska pravljica) Pravljico in delavnico za otroke bo vodila Larisa Smirnova.

29.11. Rdečelasi deček (K. Kivinen in A. Poivaara)Rdečelasi deček (K. Kivinen in A. Poivaara)Rdečelasi deček (K. Kivinen in A. Poivaara)Rdečelasi deček (K. Kivinen in A. Poivaara) Pravljično urico za otroke bo pripravila Biba Jamnik Vidic.

2. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE

4. 1. Medvedka na sneguMedvedka na sneguMedvedka na sneguMedvedka na snegu Prijetne, zabavne pesmice o snežinkah, snegolizku, hudi lakoti, babici Zimi. Mar veste, koliko kap 
damo na glavo in koliko šalov okoli vratu? Zakaj rečemo snežinka in ne sneginka? Le kako pišemo 
babici Zimi? Odgovore vam bodo zaigrali igralci iz Teatra za vse iz Jesenic.

1. 2. Miška si poišče nov domMiška si poišče nov domMiška si poišče nov domMiška si poišče nov dom Glasbena pravljica o miški, ki s pomočjo gozdnih prijateljev premaga težave na poti iskanja novega 
doma. Lutkovno-igrana glasbena predstava za otroke, ki jo bosta izvedla avtorica pravljice Liljana 1. 3. Maestro, muzikaMaestro, muzikaMaestro, muzikaMaestro, muzika Glasbeno-igrano predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Glasbeno gledališče Trubadur.

8. 3. Mala baletkaMala baletkaMala baletkaMala baletka Igrano predstavo za otroke, stare vsaj 4 leta, bodo uprizorili člani Dramskega krožka PŠ Ribno. 
Prireditev v sodelovanju z 20. otroškim Linhartovim maratonom JSKD.



5. 4. Rdeča kapicaRdeča kapicaRdeča kapicaRdeča kapica Lutkovno igrico za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Gledališče Labirint. Lutkovna predstava je 
nastala v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj, Gledališča Labirint in Društva lutkovnih ustvarjalcev 
Ljubljana.

3. 5. Hvaležni medvedHvaležni medvedHvaležni medvedHvaležni medved Glasbeno-lutkovno predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Glasbeno gledališče Melite 
Osojnik. Predstava je priredba koroške ljudske pripovedke, ob kateri otroci spoznajo, kaj pomenijo 
dobrota, sočutje in hvaležnost.

8. 5. Nerodna AvguštinaNerodna AvguštinaNerodna AvguštinaNerodna Avguština V "Knjižnici–Ves@lju zakladov" sodelujoči otroci si bodo lahko ogledali zabavno predstavo "Nerodna 
Avguština" v izvedbi Studia Anima iz Medvod.  Vabila bomo poslali po pošti. 

31. 5. Petelin, kralj svetaPetelin, kralj svetaPetelin, kralj svetaPetelin, kralj sveta Dramsko predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizoril Teater Kuglica iz Ljubljane.

4. 10. Bonton za male lumpeBonton za male lumpeBonton za male lumpeBonton za male lumpe Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Gledališče Bičikleta.

8.11. Jesenska (Bernarda Gašperčič)Jesenska (Bernarda Gašperčič)Jesenska (Bernarda Gašperčič)Jesenska (Bernarda Gašperčič) Lutkovno-igrano predstavo za otroke bo izvedlo gledališče Teater za vse z Jesenic.

6. 12. Medvedek in zimaMedvedek in zimaMedvedek in zimaMedvedek in zima Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Makarenko.

3. DELAVNICE

16. 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. Program je namenjen 
otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

18. 1. Gospod Vesel in gospa MrakGospod Vesel in gospa MrakGospod Vesel in gospa MrakGospod Vesel in gospa Mrak Pogovarjali se bomo o simbolih za srečo in enega tudi izdelali. Primerno za otroke starejše od 3. let. 
Delavnico bo vodila Nina Škufca.

13. 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. Program je namenjen 
otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

22. 2. Zasnežena vasZasnežena vasZasnežena vasZasnežena vas Ustvarjalno delavnico za otroke, stare več kot 4 leta, bo pripravila Metka Repinc.

22. 3. Izdelava okrasnega dežničkaIzdelava okrasnega dežničkaIzdelava okrasnega dežničkaIzdelava okrasnega dežnička Na muhasto aprilsko vreme se bomo dobro pripravili. Izdelovali bomo male pisane dežničke. 
Delavnica se navezuje na razstavo "Kakšno je bilo vreme na Gorenjskem", ki si jo lahko ogledate v 
Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici. Delavnica je primerna za otroke od 5. leta dalje, za mlajše 
pa v spremstvu staršev ali starih staršev. Delavnico bosta vodili Anja Poštrak in Magda Zore iz 
Gorenjskega muzeja Kranj.



13. 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. Program je namenjen 
otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

15.3. Goljata čakamGoljata čakamGoljata čakamGoljata čakam Medved poseda na postaji in čaka na svojega najboljšega prijatelja. Kdo sploh je? Kod hodi tako 
dolgo in se bo sploh prikazal? Odgovor se skriva v slikanici nemške pisateljice in arhitektke Antje 
Damm. Delavnico v slogu njenih barvitih kolažev podarja Založba Zala.

10. 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. Program je namenjen 
otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

8. 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. Program je namenjen 
otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

17. 5. Izdelava nakita po vzoru stare nošeIzdelava nakita po vzoru stare nošeIzdelava nakita po vzoru stare nošeIzdelava nakita po vzoru stare noše Pred več kot 2500 leti so v Bohinju rabili za spenjanje obleke in okras  bronaste zaponke v obliki 
spirale.  Po vzoru  teh zaponk  bomo izdelovali nakit: obeske, broške ali uhane.  Pri izdelovanju nakita 
bo potrebno dodati še nekaj svoje domišljije ter spretnosti in izdelek boste lahko nosili sami ali ga 
podarili.  Delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo izvedla Mija Ogrin.

24. 5. Kralj in kraljičnaKralj in kraljičnaKralj in kraljičnaKralj in kraljična Delavnica za otroke od 4. leta starosti, ki želijo kreativno preživljati svoj prosti čas, se naučiti kaj 
novega in uporabljati  različne materiale in dobiti nove ideje. Z vami bo Jasmina, ki vam bo pomagala 
stisniti lepilo ali odrezati kakšen košček materiala. 

5. 6. 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.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

25. 9. 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.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

2. 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.



16. 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.

06.11. 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.
OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

15.11. Ustvarjalne dogodivščineUstvarjalne dogodivščineUstvarjalne dogodivščineUstvarjalne dogodivščine Otroci bodo s servietno tehniko okrasili uporabne predmete za dom. Ustvarjalno delavnico
za otroke bo vodil Srečo Koren.

20.11. 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. 
OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

13. 12. Štirje srčni možjeŠtirje srčni možjeŠtirje srčni možjeŠtirje srčni možje Pravljico in delavnico za otroke bosta pripravili Darja Cvetrežnik in Metka Repinc.

4. RAZSTAVE

januar Veseli snežakiVeseli snežakiVeseli snežakiVeseli snežaki Razstava likovnih izdelkov učencev 3. a in 3. b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja z učiteljicama Jano 
Krkoč in Martino Mašič Sabalič .

februar Vesele ure kultureVesele ure kultureVesele ure kultureVesele ure kulture Razstava likovnih izdelkov učencev 4.a in 4.b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z 
učiteljicama Martino Medja in Alenko Rozman.

marec Barve so med namiBarve so med namiBarve so med namiBarve so med nami Razstava likovnih izdelkov učencev 5. a in 5. b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z 
učiteljicama Mojco Medja in Marinko Soklič. 

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov z 12. Noči z Andersenom.

maj Razigrana pomladRazigrana pomladRazigrana pomladRazigrana pomlad Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a in 1. b razreda z mentoricami Mihelo Mikelj,  Bernardo  Mikelj 
in Janjo Cvetek. 

junij PROJEKT ERASMUS+ "Premagujmo ovire PROJEKT ERASMUS+ "Premagujmo ovire PROJEKT ERASMUS+ "Premagujmo ovire PROJEKT ERASMUS+ "Premagujmo ovire 
brez predsodkov"brez predsodkov"brez predsodkov"brez predsodkov"

Razstava izdelkov sodelujočih učencev OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z mentoricama 
Natašo Mrak in Marijo Heleno Logar.

julij in avgust Radioklub Bohinj skozi časRadioklub Bohinj skozi časRadioklub Bohinj skozi časRadioklub Bohinj skozi čas Radioklub Bohinj S59DBO je v počastitev 20-letnice obstoja pripravil manjšo razstavo o zgodovini 
klubske dejavnosti od ponovne ustanovitve nekoč propadlega društva, do današnjih dosežkov. 
Predstavljena je tudi klubska dejavnost v zadnjih 20-ih letih in dejavnost posameznih članov na 
različnih področjih. Razstava bo zanimiva predvsem za ljubitelje elektronike in telekomunikacij. 
Uradna otvoritev razstave bo 10. julija 2017, ob 19.00.



julij in avgust PROJEKT ERASMUS+ "Premagujmo ovire PROJEKT ERASMUS+ "Premagujmo ovire PROJEKT ERASMUS+ "Premagujmo ovire PROJEKT ERASMUS+ "Premagujmo ovire 
brez predsodkov"brez predsodkov"brez predsodkov"brez predsodkov"

Razstava izdelkov sodelujočih učencev OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z mentoricama 
Natašo Mrak in Marijo Heleno Logar.

oktober Fotografiranje Zemlje in vesoljaFotografiranje Zemlje in vesoljaFotografiranje Zemlje in vesoljaFotografiranje Zemlje in vesolja Razstava fotografij učencev izbirnega predmeta Zvezde in vesolje  OŠ dr. J. Mencingerja Bohinjska 
Bistrica z mentorico Natašo Mrak.

november V gozduV gozduV gozduV gozdu Razstava likovnih izdelkov otrok, sodelujočih pri likovni ustvarjalnici KD Bohinj z mentorico Natašo 
Colja Obiako.

december Veseli decemberVeseli decemberVeseli decemberVeseli december Razstava likovnih izdelko učencev 1. A razreda OŠ dr. J. Mencingerja Bohinjska Bistrica z učiteljico 
Marijo Medja.

5. 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. 



GORJE

PRIREDITVE ZA ODRASLE

1. RAZSTAVE

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

november Gostija v deželi branjaGostija v deželi branjaGostija v deželi branjaGostija v deželi branja Razstavo knjig o zgodovini in zanimivostih Gorij je pripravila Saša Jelenc.

2. 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 Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete 
pesem tedna pesnice Marije Mencinger.

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.

celo leto 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. LUTKOVNE IN DRUGE PREDSTAVE

17. 1. Medvedka na sneguMedvedka na sneguMedvedka na sneguMedvedka na snegu Prijetne, zabavne pesmice o snežinkah, snegolizku, hudi lakoti, babici Zimi. Mar veste, koliko kap 
damo na glavo in koliko šalov okoli vratu? Zakaj rečemo snežinka in ne sneginka? Le kako pišemo 



21. 2. Miška si poišče nov domMiška si poišče nov domMiška si poišče nov domMiška si poišče nov dom Glasbena pravljica o miški, ki s pomočjo gozdnih prijateljev premaga težave na poti iskanja novega 
doma. Lutkovno-igrana glasbena predstava za otroke, ki jo bosta izvedla avtorica pravljice Liljana 
Poklukar in Jože Kocjančič.

21. 3. Maestro, muzikaMaestro, muzikaMaestro, muzikaMaestro, muzika Glasbeno-igrano predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo  Glasbeno gledališče Trubadur.

4. 4. ZverjasecZverjasecZverjasecZverjasec Lutkovno predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bodo uprizorili učenci, člani Lutkovne skupina OŠ 
prof. dr. J. Plemlja Bled. Prireditev v sodelovanju z 20. otroškim Linhartovim maratonom JSKD.

18. 4. Rdeča kapicaRdeča kapicaRdeča kapicaRdeča kapica Lutkovno igrico za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Gledališče Labirint. Lutkovna predstava je 
nastala v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj, Gledališča Labirint in Društva lutkovnih ustvarjalcev 
Ljubljana.

16. 5. Petelin, kralj svetaPetelin, kralj svetaPetelin, kralj svetaPetelin, kralj sveta Dramsko predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizoril Teater Kuglica iz Ljubljane.

17. 10. Bonton za male lumpeBonton za male lumpeBonton za male lumpeBonton za male lumpe Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. V Gorjanskam domu se bo predstavilo Gledališče 
Bičikleta.

21.11. Prometna pravljicaPrometna pravljicaPrometna pravljicaPrometna pravljica Igrano predstavo za otroke, izpeljano po predlogah iz "Rdeče kapice", bodo izvedle strokovne
delavke Vrtca Gorje.

20. 12. Dedek MrazDedek MrazDedek MrazDedek Mraz Zbor na vaškem trgu, sprehod in obisk Dedka Mraza.

2. RAZSTAVE

januar Po praznikih dišiPo praznikih dišiPo praznikih dišiPo praznikih diši Razstava likovnih izdelkov prvošolcev OŠ Gorje, pod mentorstvom  učiteljic Melite Gerdej, Petre 
Lukan in Valentine Žemva.

februar Zimski športi v Gorjah skozi časZimski športi v Gorjah skozi časZimski športi v Gorjah skozi časZimski športi v Gorjah skozi čas Razstavo o zgodovini zimskega športa v Gorjah sta pripravili Saša Jelenc in Lidija Kozelj.

marec Pomlad na vrtuPomlad na vrtuPomlad na vrtuPomlad na vrtu Razstavo knjižničnega gradiva o gojenju rastlin in delu na vrtu je pripravila Saša Jelenc. 

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov z 12. Noči z Andersenom.

maj, junij Gal v galerijiGal v galerijiGal v galerijiGal v galeriji Otroci vrtca Gorje so ob spodbudi slikarja Primoža Poklukarja  slikali tihožitje. Pod mentorstvom 
strokovnih delavk so ustvarjali reprodukcije znanih slikarjev ter risali škratka Gala. Vse to si lahko 
ogledate na majski razstavi v knjižnici v Gorjah.

julij in avgust Gal v galerijiGal v galerijiGal v galerijiGal v galeriji Otroci iz Vrtca Gorje so ob spodbudi slikarja Primoža Poklukarja slikali tihožitje. Pod mentorstvom 
strokovnih delavk so ustvarjali reprodukcije znanih slikarjev ter risali škratka Gala. Vse to si lahko 
ogledate na majski razstavi v knjižnici v Gorjah.



september Morske radostiMorske radostiMorske radostiMorske radosti Razstava likovnih izdelkov učencev 1.A in 1.B razreda OŠ Gorje pod mentorstvom učiteljic Melite 
Gerdej, Petre Lukan in Valentine Žemva.

november Podobe iz narave – Land artPodobe iz narave – Land artPodobe iz narave – Land artPodobe iz narave – Land art Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Gorje pod vodstvom strokovnih mentoric.
december Po praznikih dišiPo praznikih dišiPo praznikih dišiPo praznikih diši Razstava likovnih izdelkov prvošolcev, pod mentorstvom  učiteljic Melite Gerdej, Petre Lukan in 

Valentine Žemva.

3. 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. 



LESCE

PRIREDITVE ZA ODRASLE

1. OSTALA PREDAVANJA/PRIREDITVE/DELAVNICE/AKTIVNOSTI

6. 4. Ogenj, rit in kače niso za igračeOgenj, rit in kače niso za igračeOgenj, rit in kače niso za igračeOgenj, rit in kače niso za igrače Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica in Hospic OO Gorenjska vas  vljudno vabita na pogovor 
z Mileno Miklavčič, avtorico knjige "Ogenj, rit in kače niso za igrače". Z gostjo se bo pogovarjala 
knjižničarka Ana Katarina Prešeren, sodelovala bo tudi gospa Mira Stušek.

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 Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete 
pesem tedna pesnice Marije Mencinger.

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.

celo leto 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. RAZSTAVE

januar Hvaležni kipciHvaležni kipciHvaležni kipciHvaležni kipci V mesecu januarju bodo v knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci OPB OŠ F. S. Finžgarja 
Lesce pod mentorstvom Marje Slavec Konda.

2. SPODBUJANJE BRANJA ZA ODRASLE



februar PustPustPustPust Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
Mateje Verčič, Tamare Dovžan in Helene Cilenšek.

marec MamiciMamiciMamiciMamici Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 2. a in 2. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
Melite Čušin in Tanje Mencinger.

april Dan ZemljeDan ZemljeDan ZemljeDan Zemlje Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 3. a in 3. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
Saše Avsenik Pisek in Nine Ošljak.maj Majsko  cvetjeMajsko  cvetjeMajsko  cvetjeMajsko  cvetje Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 5. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
učiteljice Melite Jensterle.

junij Poletni utrinkiPoletni utrinkiPoletni utrinkiPoletni utrinki Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Galebi Vrtca Lesce, ki jo vodita Boža Mandeljc in Simona 
Vogrinec.

julij in avgust Poletni utrip Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Galebi vrtca Lesce pod vodstvom vzgojiteljice Bože 

september Črkoznalčki Sodelovanje otrok iz Vrtca Lesce v programu Črkoznalček pod vodstvom Ane Katarine Prešern.

oktober Škrlatna jesen Razstava likovnih izdelkov učencev 5. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Mojce 

Slivnik. 

december Zima V mesecu decembru bodo v Knjižnici Lesce svoje izdelke razstavljali učenci 1. A in 1. B razreda OŠ F. 

S. Finžgarja pod mentorstvom Mateje Verčič, Tamare Dovžan in Helene Cilenšek.

2. 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. 



BEGUNJE

PRIREDITVE ZA ODRASLE

1. 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 Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete 
pesem tedna pesnice Marije Mencinger.

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.

celo leto 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. RAZSTAVE

november Gostija v deželi branjaGostija v deželi branjaGostija v deželi branjaGostija v deželi branja V Knjižnici Begunje smo pripravili razstavo knjig 10 najbolj iskanih slovenskih avtorjev.

OTROŠKE PRIREDITVE

1. RAZSTAVE

januar Zimska pravljicaZimska pravljicaZimska pravljicaZimska pravljica Razstava likovnih izdelkov učencev 3. b POŠ Begunje pod mentorstvom Saše Hrovat.

februar Pustne norčijePustne norčijePustne norčijePustne norčije Razstava likovnih izdelkov učencev 2.b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Doris 
Lapanja.

marec Prebujajoča se pomladPrebujajoča se pomladPrebujajoča se pomladPrebujajoča se pomlad Razstava likovnih izdelkov učencev 5. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Polone 
Javorski Korošec.



april Prebujajoča se pomladPrebujajoča se pomladPrebujajoča se pomladPrebujajoča se pomlad Razstava likovnih izdelkov učencev 5. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Polone 
Javorski Korošec.

maj Vse cvetiVse cvetiVse cvetiVse cveti Razstava likovnih izdelkov učencev 1. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Jane Ulčar.

junij, julij in 
avgust

Skok v poletjeSkok v poletjeSkok v poletjeSkok v poletje Razstava likovnih izdelkov učencev oddelkov podaljšanega bivanja POŠ Begunje z učiteljicama Sašo 
Hrovat in Simono Prek.

september Skok v poletjeSkok v poletjeSkok v poletjeSkok v poletje Razstava likovnih izdelkov učencev oddelkov podaljšanega bivanja POŠ Begunje z učiteljicama Sašo 
Hrovat in Simono Prek.

oktober Jesenski gozd Razstava likovnih izdelkov učencev 4. b POŠ Begunje z učiteljico Natašo Vreček.

december Zimska pravljica Razstava likovnih izdelkov učencev 3. b POŠ Begunje pod mentorstvom Saše Hrovat.

december Prihaja zima Razstava likovnih izdelkov učencev 2. B razreda POŠ Begunje z učiteljico Doris Lapanja.

2.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

januar Mislice - šali, kape ..

februar Mislice - pust

marec Mislice - ptički

april Mislice - pomlad

september Mislice - šport

oktober Mislice - šport

november Mislice - šport

december Mislice - šport

3. 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. 



KROPA

PRIREDITVE ZA ODRASLE

1. RAZSTAVE

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

november Gostija v deželi branjaGostija v deželi branjaGostija v deželi branjaGostija v deželi branja V Knjižnici Kropa smo pripravili razstavo knjig 10 najbolj iskanih slovenskih avtorjev.

2. 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 Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete 
pesem tedna pesnice Marije Mencinger.

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.

celo leto 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. RAZSTAVE
januar  Zima, zima bela Zima, zima bela Zima, zima bela Zima, zima bela Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.

februar  Zima, zima bela Zima, zima bela Zima, zima bela Zima, zima bela Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.

april Noč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z AndersenomNoč z Andersenom Razstava utrinkov z 12. Noči z Andersenom.



maj PomladPomladPomladPomlad Razstava likovnih del otrok iz Vrtca Posavec, ki so ustvarjali pod vodstvom strokovnih delavk.

junij, julij in 
avgust

PoletjePoletjePoletjePoletje Kaj vse lahko delamo na vroč poletni dan …

september Zlata hruška Razstava knjig, opremljenih z nalepkami Zlata hruška, znakom za kakovostne otroške in mladinske 

knjige.

december SKAL-ART - poslikava kamnov Nada P. Skalar iz Kamne Gorice bo razstavila svojo zbirko poslikanih kamnov.

2.PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE

januar Mislice - šali, kape ..

februar Mislice - pust

marec Mislice - ptički

april Mislice - pomlad

september Mislice - šport

oktober Mislice - šport

november Mislice - šport

december Mislice - šport

3. 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. 



BREZJE

PRIREDITVE ZA ODRASLE

1. 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 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 Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete 
pesem tedna pesnice Marije Mencinger.

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.

celo leto 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. 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 VAS

PRIREDITVE ZA ODRASLE

1. 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 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 Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete 
pesem tedna pesnice Marije Mencinger.

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.

celo leto 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 RAZSTAVE

januar Zimski športi

februar Zdrava prehrana

marec Velika noč

april Delo na vrtu

maj Alpsko cvetje

junij, julij Morje

avgust 50 let od obiska Agathe Christie v Bohinju

september Šola

10. dnevi pohodništva

oktober Ozimnica

nove,ber Tudi tos os naše družine

december Prazniki



OTROŠKE PRIREDITVE

1. RAZSTAVE

januar Svet čarovnic in strahovSvet čarovnic in strahovSvet čarovnic in strahovSvet čarovnic in strahov Razstava likovnih izdelkov otrok vrtca v Srednji vasi – skupina Želvice  z vzgojiteljicama Valči Stare in 
Špelo Škerbec.

februar Glej, zunaj snežiGlej, zunaj snežiGlej, zunaj snežiGlej, zunaj sneži Razstava likovnih izdelkov učencev 3.c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Polono Oblak Golobič.

marec Pomlad se prebujaPomlad se prebujaPomlad se prebujaPomlad se prebuja Razstava likovnih izdelkov učencev 4. c razreda PŠ Srednja vas z učiteljico Natašo Korošec.

april Dežne kapljiceDežne kapljiceDežne kapljiceDežne kapljice Razstava likovnih del učencev 1. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljicama Jožico Kašca in Marijo Krkoč.

maj Barve naraveBarve naraveBarve naraveBarve narave Razstava likovnih izdelkov učencev 2. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Mojco Odar. 

junij Lepo je na svetLepo je na svetLepo je na svetLepo je na svet

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Srednja vas z vzgojiteljicama Valči Stare in Špelo Škerbec.

junij, julij in 

avgust

Lepo je na svet Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Srednja vas z vzgojiteljicama Valči Stare in Špelo Škerbec.

september Planšarstvo v Bohinju Domoznansko razstavo o planšarjih in planšarstvu v Bohinju sta pripravili Darja Cvetrežnik in Metka 

Repinc.

oktober Jesen Razstava likovnih izdelkov učencev 4. c razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z 

mentorico Natašo Korošec. 

november Listje je odpadloListje je odpadloListje je odpadloListje je odpadlo Svoja likovna dela razstavljajo učenci 1. c in 3. c. razreda POŠ Srednja vas z učiteljicama 
Jožico Kašca in Polono Oblak Golobič.

december Praznični december Razstava likovnih del učencev podaljšanega bivanja POŠ Srednja vas z učiteljicama Marijo Krkoč in 

Tjašo Tišov.

2. 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. 14 303 Rastem s knjigo
Kos, Bevk, Jelenc, 

Škufca

vse SŠ Radovljica 1. 8 200 Rastem s knjigo
Kos, Bevk, Jelenc, 

Škufca
9. 1. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 Zima Klinar
9. 1. Montessori Radovljica - 1 18 Pesmi o zimi Perger
9. 1. Vrtec Lesce Lesce - 2 43 Črkoznalček Prešeren
10. 1. Vrtec Lesce Lesce - 4 65 Psi Prešeren
10. 1. Vrtec Brezje Brezje - 3 52 Snežaki Kos
10. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Ljubljenčki Klinar
10. 1. Vrtec Kropa Kropa - 1 23 Trije prašički Bevk
11. 1. Vrtec Lesce Lesce - 4 55 Psi Prešeren
12. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 17 Ljubljenčki Perger
12. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 18 Ljubljenčki Bevk
12. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 25 Koroška Klinar
12. 1. Vrtec Lesce Lesce - 3 36 Psi Prešeren
16. 1. Vrtec Begunje Begunje - 2 31 Ptice Kos
17. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 15 Zima Škufca
17. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 16 Psi Klinar
18. 1. OŠ Begunje Begunje 1. 1 23 zimski športi Klinar
19. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Živali Bevk
20. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Ljubljenčki Perger
23. 1. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 11 Sneg Škufca
23. 1. CUDV Radovljica - 1 8 Kviz: Mini Kos
24. 1. OŠ A. Janša Radovljica - 1 36 Žaba Kos
27. 1. Vrtec Posavec Radovljica - 1 18 Ljubljenčki Perger
30. 1. OŠ A. Janša Radovljica OVI 1 13 Kviz: Mini Kos
1. 2. OŠ A. Janša Radovljica 1. - 5. 1 34 Zmaj Kos
6. 2. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 Bivališča Klinar

6. 2.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 4. 2 89

Super junaki in 
super knjige

Kolman Finžgar

6. 2. Montessori Radovljica - 1 22 Kultura Perger
7. 2. Vrtec Lesce Lesce - 2 47 Črkoznalček Prešeren

9. 2. OŠ Lesce Radovljica - 2 45
Super junaki in 

super knjige
Kolman Finžgar

13. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Pust Klinar
13. 2. Vrtec Begunje Begunje - 2 34 Zima Kos
14. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Ljubezen Bevk
14. 2. Vrtec Brezje Brezje - 3 55 Valentinovo Kos
14. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Kultura Perger
14. 2. Vrtec Kropa Kropa - 1 16 Prehrana Škufca

15. 2. Vrtec Lesce Lesce - 4 71
Prešernovo 

otroštvo
Prešeren

15. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 25 Štajerska Klinar
17. 2. OŠ A. Janša Radovljica OVI 1 14 Kviz: Zajček Kos
17. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Kultura Perger
17. 2. Vrtec Kropa Kropa - 1 8 Slon Škufca

20. 2.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 3. 1 26

Turjaška 
Rozamunda

Kolman Finžgar

20. 2. CUDV Radovljica - 1 8 Kviz: Mini Kos
20. 2. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 Pust Klinar

21. 2. Vrtec Lesce Lesce - 1 86
Prešernovo 

otroštvo
Prešeren
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21. 2.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 3. 1 27

Turjaška 
Rozamunda

Kolman Finžgar

21. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 17 Kultura Perger
21. 2. Vrtec Kropa Kropa - 1 20 Pust Bevk
22. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 16 Morski psi Kos

22. 2. OŠ Begunje Begunje 3. 1 18 Zgodovina knjige Klinar

22. 2. Vrtec Lesce Lesce - 2 19 Medvedi Prešeren

24. 2.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 3. 1 25

Turjaška 
Rozamunda

Kolman Finžgar

24. 2. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 26 Pust Klinar
6. 3. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 Družina Klinar
13. 3. Montessori Radovljica - 1 19 Mamice Perger
14. 3. Vrtec Lesce Lesce - 4 62 Obljuba Prešeren
14. 3. Vrtec Kropa Kropa - 1 21 Zajčki Škufca
14. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 23 Zdrava prehrana Jelenc
14. 3. Vrtec Brezje Brezje - 3 42 Ptice Kos
14. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Gusarji Klinar
15. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 21 Družina Klinar
15. 3. Vrtec Lesce Lesce - 2 20 Obljuba Prešeren
16. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 15 Pomlad Kos
16. 3. Vrtec Lesce Lesce - 4 72 Obljuba Prešeren
16. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Mamice Perger
17. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Mamice Perger
17. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 23 Dolenjska Klinar
20. 3. Vrtec Lesce Lesce - 2 40 Črkoznalček Prešeren
20. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 17 Poklici Perger
20. 3. CUDV Radovljica - 1 7 Kviz: Bolha Kos
27. 3. Vrtec Begunje Begunje - 2 32 Vrt Kos
28. 3. OŠ A. Janša Radovljica OVI 1 12 Kviz: Bolha Kos
29. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 18 Stari starši Škufca
29. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 15 Sorodniki Bevk
29. 3. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 14 Dinozavri Škufca
31. 3. OŠ A. Janša Radovljica - 1 39 Drevesa Kos
3. 4. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 Gradovi Klinar
3. 4. Vrtec Lesce Lesce - 2 38 Črkoznalček Prešeren
4. 4. Vrtec Begunje Begunje - 1 22 Gradovi Klinar
4. 4. Vrtec Kropa Kropa - 1 19 Velika noč Bevk
6. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Vrt Perger
6. 4. Vrtec Lesce Lesce - 1 16 Miške Prešeren
7. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 22 Vrt Perger
7. 4. Montessori Radovljica - 1 24 Vreme Perger
9. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Pomlad Bevk
10. 4. Vrtec Begunje Begunje - 2 32 Barve Kos

10. 4.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 5. 4 83

Super junaki in 
super knjige

Kolman Finžgar

11. 4. Vrtec Kropa Kropa - 1 13 Pirhi Škufca
11. 4. Vrtec Brezje Brezje - 3 49 Pomlad Kos
12. 4. Vrtec Lesce Lesce - 2 19 Putke Prešeren
13. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 23 Vrt Perger

13. 4.
OŠ Lesce

Radovljica 5. 3 80
Super junaki in 

super knjige
Kolman Finžgar

14. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 17 Vreme Kos
18. 4. Vrtec Lesce Lesce - 5 76 Putke Prešeren
19. 4. Vrtec Lesce Lesce - 1 10 Miške Prešeren
20. 4. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 10 Velika noč Škufca
26. 4. Vrtec Lesce Lesce - 1 23 Igra Prešeren

5. 5.
Učenci slov. 
jezika, BiH

Radovljica - 1 30 O knjižnici Kolman Finžgar

10. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 18 Morje Kos



10. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Narava Perger
11. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 25 Gorenjska Klinar
12. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 23 Miselne igre Perger

15. 5.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 1. 2 48 Knjižni junaki Perger

15. 5. Vrtec Begunje Begunje - 1 27 Šport Klinar

16. 5.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 1. 2 47 Knjižni junaki Perger

16. 5. Vrtec Brezje Brezje - 3 48 Voda Kos
18. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 25 Kekec Klinar
19. 5. Vrtec Begunje Begunje - 2 37 Travnik Kos
22. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 18 Vrt Klinar
22. 5. Montessori Radovljica - 1 25 Narava Perger
24. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Drevo Bevk

27. 5.
Izobr. strok. 

delavcev
Radovljica - 4 73 Zmoremo

Jalen, Kolman 
Finžgar

29. 5. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 Šport Klinar
29. 5. Vrtec Lesce Lesce - 2 52 Črkoznalček Prešeren
29. 5. OŠ A. Janša Radovljica OVI 1 11 Kviz: Brina Kos
31. 5. Vrtec Lesce Lesce - 9 117 Zaključek Prešeren
31. 5. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 12 Morje Škufca
2. 6. OŠ A. Janša Radovljica - 1 36 Večerja Kos
5. 6. Vrtec Begunje Begunje - 1 14 Živali Klinar
6. 6. CUDV Radovljica - 1 14 Cvetje Kos
13. 6. OŠ Lesce Radovljica 4. 2 45 Knjige Perger
13. 6. Vrtec Kropa Kropa - 1 16 Morske živali Škufca
21. 6. OŠ Mošnje Radovljica 1. 1 18 O knjižnici Kos
12. 9. Vrtec Brezje Brezje - 2 37 Mravlja Kos
18. 9. CUDV Radovljica - 1 8 Uvod Kos
19. 9. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Jesen Klinar
25. 9. Montessori Radovljica - 1 25 Ljudska oblačila Perger
25. 9. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 20 Poreden kuža Škufca
3. 10. Vrtec Kropa Kropa - 1 20 Dom Bevk
4. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 14 Prijatelji Bevk
9. 10. Vrtec Begunje Begunje - 2 39 Jesen Kos
10. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 16 Jesen Perger
10. 10. Vrtec Kropa Kropa - 1 17 Knjižnica Škufca
10. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 21 Buče Klinar
10. 10. Vrtec Brezje Brezje - 2 34 Krt Kos
16. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Prijatelji Bevk
16. 10. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 Jesen Klinar
17. 10. Vrtec Begunje Begunje - 1 24 Jesen Klinar
19. 10. OŠ Begunje Begunje 1. 2 31 Pravljični junaki Klinar

19. 10. OŠ A. Janša Radovljica - 2 14
Kviz: Skrivnostni 

otok
Kos

20. 10. OŠ Begunje Begunje 2. 1 21
Kako ravnamo s 

knjigo
Klinar

20. 10. OŠ Begunje Begunje 3. 1 20 Rdeča kapica Klinar

24. 10. OŠ Begunje Begunje 4. 1 17
Stoletna 

knjižničarka
Kos

24. 10. OŠ Begunje Begunje 5. 1 12 Kamela Kos
26. 10. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 8 Knjižnica Perger
27. 10. OŠ A. Janša Radovljica - 1 31 Jabolko spora Kos
7. 11. OŠ Ljubno Radovljica 2. 1 21 Knjižnica Kos

8. 11.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 2. 2 46

Rdeča kapica - 
kovček

Jalen

8. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 13 Luna Klinar

13. 11.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 2. 2 45

Rdeča kapica - 
kovček

Jalen

14. 11. Vrtec Begunje Begunje - 1 23 Praznovanje Klinar



14. 11. Vrtec Brezje Brezje - 2 38 Piščal Kos
15. 11. Vrtec Begunje Begunje - 1 22 Praznovanje Klinar
16. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 25 Čebelarji Klinar

16. 11. OŠ A. Janša Radovljica - 1 15
Kviz: Megi in 

želva
Kos

16. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 12 Troli Škufca
20. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 17 Simboli sreče Perger
20. 11. Montessori Radovljica - 1 24 Higiena Perger
22. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 13 Simboli sreče Jelenc
22. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 15 Simboli sreče Perger
23. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 16 Luna Bevk
23. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Luna Klinar
25. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Noč čarovnic Klinar
27. 11. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 19 Sreča Bevk
1. 12. OŠ A. Janša Radovljica - 1 34 Pravljice Kos
6. 12. Vrtec Begunje Begunje - 2 48 Božič Kos
7. 12. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 16 Sreča Klinar

11. 12.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 5. 2 47 Pravljice Kolman Finžgar

11. 12. Vrtec Begunje Begunje - 1 21 Prazniki Klinar
12. 12. Vrtec Begunje Begunje - 1 20 Prazniki Klinar
14. 12. OŠ A. Janša Radovljica - 1 12 Kviz: Bolha Kos
15. 12. Vrtec Brezje Brezje - 2 38 Božič Kos

15. 12.
OŠ ATL 

Radovljica
Radovljica 5. 2 54 Pravljice Kolman Finžgar

18. 12. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 18 Snežaki Perger
18. 12. Montessori Radovljica - 1 25 Dobrodelnost Perger
19. 12. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 24 Dobrodelnost Perger
21. 12. Vrtec Radovljica Radovljica - 1 27 Prazniki Klinar

Skupaj 275275275275 5388538853885388



DATUM ŠOLA/VRTEC KNJIŽNICA RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

9. 1. Vrtec Bled Bled - 1 23
Slovenske ljudske 

pravljice
Kozelj

11. 1. Vrtec Bled Bled - 1 20 Zmoremo! Jalen
11. 1. Vrtec Bled Bled - 1 15 Polarne živali Razingar
12. 1. Vrtec Bled Bled - 1 17 Kje prebiva čas? Razingar
5. 1. Vrtec Bled Bled - 1 20 Medvedki Razingar
1. 2. OŠ Bled Bled 4. 3 55 Ročni internet Razingar

7. 2. OŠ Bled Bled 5. 2 58
Iskanje po 

enciklopedijah
Razingar

13. 2. OŠ Bled Bled 6. 1 30 Blaž Kumerdej Razingar

17. 2. Vrtec Bled Bled - 1 16 Bonton v knjižnici Jalen

23. 2. OŠ Bled Bled 6. 1 30 Blaž Kumerdej Razingar
13. 3. Vrtec Bled Bled - 1 21 Pomlad Razingar
14. 3. Vrtec Bled Bled - 1 16 Najljubša kapa Razingar
17. 3. Vrtec Bled Bled - 1 20 Ptice Razingar
20. 3. Vrtec Bled Bled - 1 17 Pomlad Jalen
22. 3. Vrtec Bled Bled - 1 15 Vilinsko jezero Jalen
3. 4. OŠ Bled Bled 2. 2 53 Tacek Razingar
12. 4. OŠ Bled Bled 1. 3 77 Pika nogavička Kos
24. 4. Vrtec Bled Bled - 1 24 Vitez Kralj
8. 5. Vrtec Bled Bled - 1 22 Želve Kralj
9. 5. Vrtec Bled Bled - 1 26 Čas Razingar
17. 5. Vrtec Bled Bled - 1 20 Promet Razingar
5. 10. Vrtec Bled Bled - 1 22 Pikapolonice Kralj
16. 10. Vrtec Bled Bled - 1 21 Jesen Jalen

27. 10. OŠ Bled Bled 1. 2 58
Medvedova 

knjižnica
Razingar

7. 11. OŠ Bled Bled 4. 2 54 Ročni internet Razingar
10. 11. Vrtec Bled Bled - 1 24 Vitezi Kralj
22. 11. Vrtec Bled Bled - 1 25 Vesolje Kralj
24. 11. Vrtec Bled Bled - 1 15 Kostanj Dobravec

4. 12. Vrtec Bled Bled - 2 46 Božični nagajivčki Razingar

Skupaj 38383838 860860860860
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DATUM ŠOLA/VRTEC KNJIŽNICA RAZRED
ŠT. 

SKUPIN
ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

10. 1.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 25 Zima Repinc

11. 1. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1., 3. 3 59 O branju, knjigah Repinc

17. 1.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 38 Zimski športi Repinc

18. 1. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 65 O branju, knjigah Repinc

24. 1. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 23 Živali pozimi Cvetrežnik

24. 1. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 4. 2 34 O branju, knjigah Repinc

31. 1. OŠ Srednja vas Srednja vas 1. - 4. 4 68 O branju, knjigah Repinc

14. 2.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 38 Otroci sveta Repinc

14. 2. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 65
Lisička se uči 

pisati
Cvetrežnik

23. 2. OŠ Srednja vas Srednja vas 1. - 4. 4 68
Za devetimi 

drevesi
Cvetrežnik

24. 2.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 15 Zvitorepka Repinc

24. 2. Vrtec Sr. vas Srednja vas - 1 22 Moj dom Cvetrežnik

7. 3.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 39 Dom Repinc

8. 3. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 65
Nenavadne 

knjižnice po svetu
Repinc

14. 3. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 23 Zakaj se umivam Cvetrežnik

15. 3. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1. 2 37
Nenavadne 

knjižnice po svetu
Repinc

21. 3. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 4. 2 34
Nenavadne 

knjižnice po svetu
Repinc

24. 3. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2. 2 50 Zmoremo Jalen

28. 3. OŠ Srednja vas Srednja vas 1. - 4. 4 68 Nenavadne 
knjižnice po svetu

Repinc

4. 4.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 1 26 Zdrava hrana Repinc

5. 4. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 64 Grimm Cvetrežnik
12. 4. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1., 3. 3 61 Grimm Cvetrežnik

19. 4. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 22 Rdeča kapica Cvetrežnik

20. 4. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 4. 2 35 Grimm Cvetrežnik
25. 4. OŠ Srednja vas Srednja vas 1. - 4. 4 68 Grimm Cvetrežnik

10. 5. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 65
Najvišja gora 

knjig na svetu
Repinc

16. 5.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 35 Kmetija Repinc

17. 5. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1., 3. 3 60
Najvišja gora 

knjig na svetu
Repinc

22. 5. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 4. 2 35
Najvišja gora 

knjig na svetu
Repinc
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30. 5. OŠ Srednja vas Srednja vas 1. - 4. 4 68
Najvišja gora 

knjig na svetu
Repinc

13. 6. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 23 Žoga Cvetrežnik

5. 9. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 7. 2 52
Te prepriča 

stavek, da bi si 
knjigo izposodil?

Repinc, 
Cvetrežnik

6. 9. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 8., 9. 4 85
Te prepriča 

stavek, da bi si 
knjigo izposodil?

Repinc, 
Cvetrežnik

18. 9. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 6. 2 40
Te prepriča 

stavek, da bi si 
knjigo izposodil?

Repinc, 
Cvetrežnik

4. 10. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1. 2 32 Bonton Repinc

4. 10. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2. 1 18 Branje je zabavno Repinc

10. 10.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 39 Jesen Repinc

11. 10. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2., 3. 3 58 Branje je zabavno Repinc

17. 10. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 4. 2 47 Branje je zabavno Repinc

19. 10. OŠ Srednja vas Srednja vas 1., 2., 3., 4. 4 67 Branje je zabavno Cvetrežnik

23. 10. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 6., 7. 4 92
Malce po 
angleško

Repinc

24. 10. Vrtec Srednja vas Srednja vas - 1 24 Jesen Cvetrežnik

13. 11.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 43 Ura Repinc

21. 11. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1., 4. 3 65
Strokovna 
literatura

Cvetrežnik

29. 11. OŠ Srednja vas Srednja vas 1. 1 11 Zima Cvetrežnik

29. 11. OŠ Srednja vas Srednja vas 2., 3., 4. 3 56
Strokovna 
literatura

Cvetrežnik

5. 12.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 43 Zima, prazniki Repinc

19. 12.
Vrtec Boh. 

Bistrica
Boh. Bistrica - 2 43 Prazniki Repinc

Skupaj 112112112112 2213221322132213



DATUM ŠOLA/VRTEC KNJIŽNICA RAZRED
ŠT. 

SKUPIN
ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

10. 1. OŠ Gorje Gorje 2. 1 26 Beli medved Kozelj

10. 1. Vrtec Gorje Gorje - 1 10 Zimska oblačila Kozelj

17. 1. OŠ Gorje Gorje 1. 2 35 Rdeča Kapica Kozelj

17. 1. Vrtec Gorje Gorje - 2 36 Konec zime Kozelj

31. 1. OŠ Gorje Gorje 3. 2 33 Čas, ura Jalen

14. 2. OŠ Gorje Gorje 1. 2 36 Cepecepetavček Jelenc

21. 2. OŠ Gorje Gorje 2. 1 26 Pika nogavička Jelenc

21. 2. Vrtec Gorje Gorje - 3 44 Bratci in sestrice Jelenc

21. 3. OŠ Gorje Gorje 2. 1 20 Pepelka Jelenc

28. 3. OŠ Gorje Gorje 3. 2 33 Pravljice Jalen

11. 4. OŠ Gorje Gorje 1. 2 31 Juri Muri Jelenc

11. 4. Vrtec Gorje Gorje - 1 8 Velika noč Jelenc

25. 4. OŠ Gorje Gorje 3. 2 31 Palčica Jalen
9. 5. OŠ Gorje Gorje 1. 2 31 Zmaj Direndaj Jelenc

23. 05. OŠ Gorje Gorje 3. 2 33 Slovenija v EU Jalen
30. 5. Vrtec Gorje Gorje - 2 20 Čebele Jelenc
6. 6. Vrtec Gorje Gorje - 2 29 Pravljični kovček Jalen
13. 6. Vrtec Gorje Gorje - 1 12 Zdrava hrana Jelenc
26. 9. Vrtec Gorje Gorje - 1 19 Promet Jalen
3. 10. Vrtec Gorje Gorje - 2 27 Ekologija Jelenc
6. 10. OŠ Gorje Gorje 9. 1 21 COBISS Jalen

10. 10. OŠ Gorje Gorje 1. 2 37 Promet Jalen

17. 10. OŠ Gorje Gorje 2. 2 36 Dvanajst slonov Jalen

24. 10. OŠ Gorje Gorje 3. 1 22 Doktor Jojboli Jalen

7. 11. Vrtec Gorje Gorje - 3 43 Jesen, gozd Jalen
14. 11. OŠ Gorje Gorje 1. 2 34 Maček Muri Jalen
21. 11. OŠ Gorje Gorje 2. 2 37 Jesen Jalen
28. 11. Vrtec Gorje Gorje - 2 39 Olimpijada Jelenc
5. 12. Vrtec Gorje Gorje - 3 53 Snežaki Jalen
12. 12. OŠ Gorje Gorje 1. 2 31 Sneženi mož Jelenc
19. 12. OŠ Gorje Gorje 2. 2 34 Miške Jelenc

Skupaj 56565656 927927927927
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DATUM VRTEC KNJIŽNICA ŠT. SKUPIN ŠT. OTROK TEMA KNJIŽNIČAR

9. 1. Vrtec Begunje Begunje 1 22 Zima Klinar
10. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Domači ljubljenčki Klinar
10. 1. Vrtec Kropa Kropa 1 23 Prašički Bevk
10. 1. Vrtec Brezje Brezje 3 52 Sneg, zima Kos
11. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Pesmi Potočnik
12. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 23 Koroška Klinar
12. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Ljubljenčki Perger
12. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 18 Ljubljenčki Bevk
16. 1. Vrtec Begunje Begunje 2 32 Ptice pozimi Kos
17. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 14 Psi Klinar
18. 1. OŠ Begunje Begunje 1 20 Zimski športi Klinar
19. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Živali Bevk
20. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 14 Ljubljenčki Kos
20. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Ptice pozimi Perger
23. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 11 Sneg Škufca
27. 1. Vrtec Radovljica Radovljica 1 16 Ljubezen Potočnik
2. 2. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Ljubezen Klinar
6. 2. Vrtec Begunje Begunje 1 22 Bivališča Klinar
13. 2- Vrtec Begunje Begunje 2 30 Zima Kos
13. 2. Vrtec Radovljica Radovljica 1 18 Pust Klinar
14. 2. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Ljubezen Bevk

14. 2. Vrtec Brezje Brezje 3 52
Valentinovo, 

ljubezen
Kos

14. 2. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Pomlad Humerca
15. 2. Vrtec Radovljica Radovljica 1 23 Štajerska Klinar
20. 2. Vrtec Begunje Begunje 1 22 Pust Klinar
20. 2. OŠ Begunje Begunje 1 20 Dan, noč Klinar
21. 2. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Poklici Perger
21. 2. Vrtec Kropa Kropa 1 20 Pust Bevk
24. 2. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Pust Klinar
6. 3. Vrtec Begunje Begunje 1 21 Družina Klinar
14. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 21 Zdrava prehrana Jelenc
14. 3. Vrtec Kropa Kropa 1 21 Zajčki Škufca
14. 3. Vrtec Brezje Brezje 3 54 Ptice Kos
14. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 18 Gusarji Klinar
15. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 19 Družina Klinar
16. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 13 Pomlad Kos
17. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 21 Dolenjska Klinar
17. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Mamice Perger
20. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Planeti Perger
27. 3. Vrtec Begunje Begunje 2 28 Pomlad Kos
29. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 18 Stari starši Škufca
29. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 14 Dinozavri Škufca
29. 3. Vrtec Radovljica Radovljica 1 18 dedki in babice Bevk
3. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Zdravnik Ribnikar
3. 4. Vrtec Begunje Begunje 1 20 Gradovi Klinar
4. 4. Vrtec Kropa Kropa 1 19 Velika noč Bevk
4. 4. Vrtec Begunje Begunje 1 22 Gradovi Klinar
9. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Pomlad Bevk
10. 4. Vrtec Begunje Begunje 2 28 Barve Kos
11. 4. Vrtec Kropa Kropa 1 13 Pirhi Škufca
11. 4. Vrtec Brezje Brezje 3 49 Pomlad Kos
12. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 koledar Humerca
13. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Pomlad Perger
13. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 21 Velika noč Perger
14. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 14 Vreme Kos
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20. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Ekologija Perger
26. 4. Vrtec Radovljica Radovljica 1 16 Gozd Škufca
8. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 miselne igre Perger
10. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 14 Male živali Škufca
11. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 23 Gorenjska Klinar
15. 5. Vrtec Begunje Begunje 1 24 Šport Klinar
16. 5. Vrtec Brezje Brezje 3 48 Voda Kos
18. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 23 Kekec Klinar
22. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 16 Vrt Klinar
24. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Drevo Bevk
29. 5. Vrtec Begunje Begunje 1 22 žabe Klinar
31. 5. Vrtec Radovljica Radovljica 1 12 Morje Škufca
13. 6. Vrtec Kropa Kropa 1 16 Morske živali Škufca
17. 7. Montessori Radovljica 1 22 Školjke Jelenc
21. 7. Vrtec Radovljica Radovljica 1 16 Morje Jelenc
21. 8. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Morje Tavčar
6. 9. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Prijateljstvo Tavčar
12. 9. Vrtec Brezje Brezje 2 37 Mravlja Kos
15. 9. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Promet Ribnikar
19. 9. Vrtec Radovljica Radovljica 1 20 Jesen Klinar
25. 9. Montessori Radovljica 1 22 Ljudska oblačila Perger
4. 10. Vrtec Kropa Kropa 1 20 Dom Bevk
5. 10. Vrtec Radovljica Radovljica 1 14 Prijatelji Bevk
9. 10. Vrtec Lesce Radovljica 1 22 Jesen Tavčar
9. 10. Vrtec Begunje Begunje 2 48 Jesen Klinar
10. 10. Vrtec Radovljica Radovljica 1 16 Jesen Perger
10. 10. Vrtec Brezje Brezje 2 30 Krt Kos
10. 10. Vrtec Radovljica Radovljica 1 19 Buče Klinar
16. 10. Vrtec Begunje Begunje 1 24 Jesen Klinar
16. 10. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Prijatelji Bevk
17. 10. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Jesen Klinar
17. 10. Vrtec Begunje Begunje 1 24 Jesen Klinar
19. 10. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Drevo Angelova
25. 10. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Noč čarovnic Klinar
26. 10. Vrtec Radovljica Radovljica 1 6 Ura Perger
8. 11. Vrtec Radovljica Radovljica 1 11 Luna Klinar
10. 11. Vrtec Radovljica Radovljica 1 14 Luna Tavčar
14. 11. Vrtec Begunje Begunje 1 22 Praznovanje Klinar
14. 11. Vrtec Brezje Brezje 2 34 Čebele Kos
14. 11. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Zima Klinar
15. 11. Vrtec Begunje Begunje 1 23 Praznovanje Klinar
16. 11. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Čebele Klinar
20. 11. Vrtec Radovljica Radovljica 1 16 Sreča Perger
20. 11. Montessori Radovljica 1 22 Higiena Perger
22. 11. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Sreča Klemenčič
22. 11. Vrtec Radovljica Radovljica 1 16 Sreča Klemenčič
23. 11. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Luna Klinar
5. 12. Vrtec Brezje Brezje 2 34 Miške Kos
6. 12. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Zima Opalk Knavs
7. 12. Vrtec Radovljica Radovljica 1 14 sreča Klinar
11. 12. Vrtec Begunje Begunje 1 21 Prazniki Klinar
12. 12. Vrtec Begunje Begunje 1 22 Prazniki Klinar
12. 12. Vrtec Radovljica Radovljica 1 22 Božič Šmitek
18. 12. Montessori Radovljica 1 22 Zima Perger
19. 12. Vrtec Radovljica Radovljica 1 16 Zima Opalk Knavs
21. 12. Vrtec Radovljica Radovljica 1 24 Prazniki Klinar
23. 12. Vrtec Radovljica Radovljica 1 14 Vesolje Šmitek

Skupaj 131131131131 2489248924892489



DATUM VRTEC KNJIŽNICA ŠT. SKUPIN ŠT. OTORK TEMA KNJIŽNIČAR

4. 1. Vrtec Bled Bled 1 18 Roboti Jalen
9. 1. Vrtec Bled Bled 1 23 Ljudske pravljice Kozelj
11. 1. Vrtec Bled Bled 1 20 Slepi in slabovidni Jalen
11. 1. Vrtec Bled Bled 1 15 Polarne živali Razingar
12. 1. Vrtec Bled Bled 1 17 Čas, koledar Razingar
25. 1. Vrtec Bled Bled 1 20 Igrače Razingar
27. 1. Vrtec Gorje Bled 1 12 Galerija Dobravec
3. 2. Vrtec Bled Bled 3 63 Prešeren Jalen
7. 2. Vrtec Bled Bled 1 16 Zima Jalen

14. 2. Vrtec Bled Bled 3 51 Pust Jalen
15. 2. Vrtec Bled Bled 1 12 Zdravnik Jalen
17. 2. Vrtec Bled Bled 1 16 Čas, koledar Jalen
22. 2. Vrtec Bled Bled 1 24 Pesmi, glasba Jalen
23. 2. Vrtec Bled Bled 1 21 Pomlad Jalen
8. 3. Vrtec Bled Bled 1 13 Pomlad Jalen
13. 3. Vrtec Bled Bled 1 21 Eko knjige Razingar
14. 3. Vrtec Bled Bled 1 16 Pomlad Razingar
14. 3. Vrtec Bled Bled 1 1 Jajca Razingar
15. 3. Vrtec Bled Bled 1 15 Vozila Kralj
17. 3. Vrtec Bled Bled 1 20 Ptice Razingar
20. 3. Vrtec Bled Bled 1 17 Pomlad Jalen
22. 3. Vrtec Bled Bled 1 15 Blejsko jetero Jalen
3. 4. Vrtec Bled Bled 2 47 Čarovnija Dobravec
5. 4. Vrtec Bled Bled 1 22 Zajčki Dobravec
19. 4. Vrtec Bled Bled 1 23 Kamnine Razingar
24. 4. Vrtec Bled Bled 2 49 Vitezi Kralj
3. 5. Vrtec Bled Bled 1 18 Živali Razingar
4. 5. Vrtec Bled Bled 1 18 Svet Kralj
8. 5. Vrtec Bled Bled 2 47 Promet Kralj
9. 5. Vrtec Bled Bled 1 26 Krt Razingar
17. 5. Vrtec Bled Bled 1 20 Promet Razingar
25. 5. Vrtec Bled Bled 1 13 Poletje Jalen
8. 6. Vrtec Bled Bled 3 62 Morje, poletje Jalen
12. 6. Vrtec Boh. Bela Bled 1 12 Fvozila, ladje Kralj
13. 6. Vrtec Bled Bled 1 23 Poletje Dobravec
25. 7. Vrtec Bled Bled 1 10 Žoga Razingar
7. 8. Vrtec Bled Bled 1 14 Indijanci Dobravec

23. 8. Vrtec Bled Bled 1 12 Mojca Pokrajculja Razingar
23. 8. Vrtec Bled Bled 1 14 Morje, poletje Razingar
28. 8. Vrtec Bled Bled 1 13 Živali Dobravec
28. 8, Vrtec Bled Bled 1 13 Morje, poletje Dobravec
2. 9. Vrtec Bled Bled 1 20 Bonton Mulej
8. 9. Vrtec Bled Bled 1 12 Dinozavri Kralj
27. 9. Vrtec Bled Bled 1 26 Gozd Kralj
5. 10. Vrtec Bled Bled 1 22 Jesen Dobravec
9. 10. Vrtec Bled Bled 1 26 Jesen Kralj
16. 10. Vrtec Bled Bled 1 21 Jesen Jalen
18. 10. Vrtec Bled Bled 1 25 Živali doma Dobravec
20. 10. Vrtec Bled Bled 1 18 Družina Razingar
20. 10. Vrtec Bled Bled 1 20 Gradovi, vitezi Razingar
25. 10. Vrtec Bled Bled 1 20 Mali princ Razingar
25. 10. Vrtec Bled Bled 1 12 Voda Jalen
9. 11. Vrtec Bled Bled 1 24 Čas, koledar Kralj
9. 11. Vrtec Bled Bled 1 20 Planeti Kralj
10. 11. Vrtec Bled Bled 1 24 Gradovi, princese Kralj
15. 11. Vrtec Bled Bled 1 23 Vesolje Kralj
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22. 11. Vrtec Bled Bled 1 25 Vesolje Kralj
27. 11. Vrtec Bled Bled 1 18 Zima Dobravec
4. 12. Vrtec Bled Bled 1 26 Zima Razingar
7. 12. Vrtec Bled Bled 1 21 Zima, božič Kralj
12. 12. Vrtec Bled Bled 1 19 Zima Kralj

Skupaj 70707070 1324132413241324



DATUM VRTEC KNJIŽNICA ŠT. SKUPIN ŠT. OTROK TEMA KNJIŽNIČAR

10. 1. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 25 Zima Repinc

17. 1. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 21 Živali pozimi Repinc

24. 1. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 23 Živali pozimi Cvetrežnik
31. 1. OŠ Srednja vas Srednja vas 1 23 Zima Cvetrežnik

7. 2. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 11 Zdrava prehrana Repinc

7. 2. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 25 Bolezen, poškodbe Repinc

14. 2. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 16 Zima, pust Repinc

14. 2. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 22 Narodi Cvetrežnik

14. 2. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 20 Povodni mož Cvetrežnik
14. 2. OŠ Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 21 Pravljice Cvetrežnik
23. 2. OŠ Srednja vas Srednja vas 1 21 O branju Cvetrežnik
24. 2. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 22 Dom Cvetrežnik

7. 3. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 21 Pomlad Cvetrežnik

7. 3. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 18 Dom Repinc

14. 3. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 23 Higiena Cvetrežnik

14. 3. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 23 Dom Repinc

4. 4. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 26 Gibanje Repinc

19. 4. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 22 Grimmove pravljice Cvetrežnik

25. 4. OŠ Srednja vas Srednja vas 1 23 Grimmove pravljice Cvetrežnik

9. 5. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 9 Travniške živali Repinc

13. 6. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 23 Prevozna sredstva Cvetrežnik

12. 9. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 17 Promet Cvetrežnik

12. 9. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 15 Jesen Cvetrežnik

15. 9. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2 42 Promet Cvetrežnik

9. 10. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2 35 Barve jeseni Repinc

10. 10. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 21 Prevozna sredstva Repinc

12. 10. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 18 Prevozna sredstva Cvetrežnik

19. 10. OŠ Srednja vas Srednja vas 4 67 Jesen, promet Repinc
24. 10. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 24 Jesen Cvetrežnik
26. 10. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 22 Pošasti Repinc

7. 11. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 21 Pajki Cvetrežnik

13. 11. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 21 Ura Repinc
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29. 11. OŠ Srednja vas Srednja vas 4 64 Zima, prazniki Cvetrežnik
4. 12. Vrtec Srednja vas Srednja vas 1 24 Drugačnost Cvetrežnik

5. 12. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 2 43 Zima, prazniki Repinc

19. 12. Vrtec Boh. Bistrica Boh. Bistrica 1 25 Prazniki Repinc

Skupaj 45454545 897897897897



DATUM VRTEC KNJIŽNICA ŠT. SKUPIN ŠT. OTROK TEMA KNJIŽNIČAR

6. 1. Vrtec Gorje Gorje 3 51 Zima Kozelj
10. 3. Vrtec Gorje Gorje 1 8 Zimska oblačila Kozelj
13. 1. Vrtec Gorje Gorje 3 30 Družina, prehrana Kozelj
17. 1. Vrtec Gorje Gorje 1 23 Ura, leto Kozelj
27. 1. Vrtec Gorje Gorje 2 15 Zimska pravljica Jalen
31. 1. OŠ Gorje Gorje 2 33 Čas, ura Jalen

17. 2. Vrtec Gorje Gorje 3 35
Pomladno 
ustvarjanje

Jelenc

21. 2. OŠ Gorje Gorje 1 24 Pika Nogavička Jelenc
21. 2. Vrtec Gorje Gorje 1 7 stroji Jelenc
24. 2. Vrtec Gorje Gorje 1 6 Baloni Jelenc
28. 3. OŠ Gorje Gorje 1 15 Pravljice Jalen

7. 4. Vrtec Gorje Gorje 1 7
Pomladno 
ustvarjanje

Jelenc

14. 4. Vrtec Gorje Gorje 1 15 Pomlad Jelenc
21. 4. Vrtec Gorje Gorje 1 21 Vesolje Jalen
25. 4. OŠ Gorje Gorje 1 14 Glasba Jalen
5. 5. Vrtec Gorje Gorje 2 25 Živali spomladi Jelenc
12. 5. Vrtec Gorje Gorje 2 21 Travnik, sonce Jalen
30. 5. Vrtec Gorje Gorje 1 7 Grad Jelenc
2. 6. Vrtec Gorje Gorje 1 15 Morje Jalen
6. 9. Vrtec Gorje Gorje 1 10 Bonton Jelenc
15. 9. Vrtec Gorje Gorje 1 12 Medved Jelenc
22. 9. Vrtec Gorje Gorje 2 27 Jesen Jalen
26. 9. Vrtec Gorje Gorje 1 19 Promet Jalen
3. 10. Vrtec Gorje Gorje 1 11 Vrt Jelenc
10. 10. Vrtec Gorje Gorje 1 12 Jesen Jalen
13. 10. Vrtec Gorje Gorje 1 11 Pravljice Jelenc
18. 10. Vrtec Gorje Gorje 1 12 Trije prašički Jalen
20. 10. Vrtec Gorje Gorje 1 16 Bonton Jalen
7. 11. Vrtec Gorje Gorje 3 43 Gozd Jalen

10. 11. Vrtec Gorje Gorje 1 14 Čas, ura Jalen
14. 11. Vrtec Gorje Gorje 2 24 Ptice Jalen
17. 11. Vrtec Gorje Gorje 1 17 Ptice Jalen
28. 11. Vrtec Gorje Gorje 2 26 Olimpijada Jelenc
5. 12. Vrtec Gorje Gorje 3 30 Božič Jalen

Skupaj 51515151 656656656656
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DATUM ŠOLA/VRTEC RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

17. 1. OŠ Lipnica 3. 1 14 Pika Nogavička Kos
17. 1. OŠ Ovsiše 3. 1 6 Pika Nogavička Kos
19. 1. CUDV - 1 8 Morski psi Kos

7. 2. OŠ Lesce 4. 2 41
France Prešeren, ne 

jezi se!
Kos

9. 2. OŠ Begunje 1. 1 18 Zdravljica Klinar
9. 2. OŠ Begunje 2. 1 12 Dan za poezijo Klinar
9. 2. OŠ Begunje 3. 1 19 Povodni mož Klinar

9. 2. OŠ Begunje 4. 1 21
France Prešeren, ne 

jezi se!
Kos

9. 2. OŠ Begunje 5. 1 14
France Prešeren, ne 

jezi se!
Kos

10. 2. OŠ Mošnje 4., 5. 2 36
France Prešeren, ne 

jezi se!
Kos

10. 2. OŠ Mošnje 1., 2. 2 35 Povodni mož Klinar
15. 2. CUDV - 1 8 Luka na preži Kos
20. 2. Vrtec Posavec - 5 67 Knjižnica Perger
24. 2. OŠ Lipnica 5. 1 21 Kviz: Matilda Škufca
7. 3. OŠ Lesce 3. 2 54 Andersen Perger
7. 3. Vrtec Lesce - 1 18 Muca Copatarica Jalen
8. 3. OŠ Lipnica 6. 1 26 Kitajska Jalen
15. 3. CUDV - 1 5 Ptički Kos
6. 4. OŠ Lesce 5. 2 44 Kiz: Debela Neli Škufca
10. 4. OŠ Lesce 5. 2 45 Kviz: Matilda Škufca
12. 4. CUDV - 1 7 Gremo na vrt Kos
18. 4. CUDV - 1 5 Kviz: Brina Kos
21. 4. OŠ A. Janše - 1 38 Gremo na vrt Kos
24. 5. CUDV - 1 5 Regrat Kos

9. 5. več šol, vrtcev - 12 150 Evropska vas
Jalen, Kolman 

Finžgar

16. 6. OŠ A. Janše - 1 7 Evropse znamenitosti Jalen

28. 6. Vrtec Lesce - 2 32 Poletje Jalen

29. 9.
Linhartov trg - 

DEKD
1., 3., 5. 3 40 Voda Jalen, Angelova

29. 9.
Linhartov trg - 

DEKD
- 2 26 Voda Jalen, Angelova

5. 10. OŠ A. Janše 7,. 8. 2 15 Evropa Jalen
11. 10. OŠ Ljubno 1., 2. 2 23 Knjižni junaki Kos

11. 10. OŠ Ljubno 3. 1 10
Kako ravnamo s 

knjigo
Kos

11. 10. OŠ Ljubno 4., 5. 2 21
Moja knjižničarka je 

kamela
Kos

13. 10. OŠ Mošnje 4., 5. 2 19
Moja knjižničarka je 

kamela
Kos

13. 10. OŠ Mošnje 1. 1 12 Knjižni junaki Klinar

13. 10. OŠ Mošnje 2. 1 9
Kako ravnamo s 

knjigo
Klinar

19. 10. CUDV - 1 7 Kviz: Xolo Kos
23. 10. OŠ Lesce 1. 2 44 Knjižni junaki Perger
24. 10. OŠ Lesce 5. 2 40 Pravljica Kolman Finžgar
25. 10. CUDV - 2 23 Palačinkarna Kos

27. 10. OŠ Lesce 2. 2 36
Kako ravnamo s 

knjigo
Perger

13. 11. Vrtec Kropa - 3 61
Lovci pomagajo 
živalim pozimi

Bevk

15. 11. Vrtec Lesce - 1 24 Zmoremo Jalen
16. 11. CUDV - 1 8 Kviz: Megi in kobila Kos
22. 11. Vrtec Lesce - 1 16 Prijateljstvo Jalen
29. 11. CUDV - 2 16 Zajček in repa Kos
20. 12. CUDV - 2 21 Vesel božič Kos

Skupaj 84848484 1227122712271227

 OBISKI KNJIŽNIČARJEV NA ŠOLAH/VRTCIH 2017 (RA)



DATUM ŠOLA/VRTEC RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

6. 1. OŠ Ribno 4., 5. 2 18 Ročni internet Razingar
13. 1. OŠ Ribno 1., 2. 2 22 Knjižni junaki Razingar

13. 1. OŠ Ribno 3. 1 9 Ljudsko izročilo Bleda Razingar

18. 1. Vrtec Bled - 1 15 Sneženi mož Razingar
3. 2. Vrtec Bled - 16 282 Prešeren - proslava Jalen
7. 2. Vrtec Bled - 1 16 Zima Jalen
22. 2. Vrtec Bled - 1 13 Vsi zehamo Razingar
28. 3. Vrtec Bled - 1 16 Vsi zehamo Dobravec
29. 3. Vrtec Bled - 1 16 Lahko noč, gorila Razingar
24. 4. OŠ Bled 4. 3 61 Kviz: Drejček Razingar
24. 4. OŠ Bled 6. 3 52 Kitajska pisava Jalen
23. 5. Vrtec Bled - 1 16 Štejemo Dobravec
24. 5. Vrtec Bled - 1 20 Živalski vrt Razingar
31. 5. Vrtec Bled - 1 16 Zžabji zbor Razingar
7. 6. Vrtec Bled - 8 116 Rjavi medvedek Jalen
7. 6. Vrtec Bled - 10 191 Petelinček Razingar
2. 10. OŠ Bled 8. 1 13 Keep calm&read Škufca
3. 10. OŠ Bled 1. 2 58 Knjižni junaki Jalen

9. 10. OŠ Bled 2. 2 49
Kako ravnamo s 

knjigo
Razingar

9. 10. OŠ Bled 9. 1 21 COBISS Jalen

10. 10. OŠ Bled 2. 1 25
Kako ravnamo s 

knjigo
Razingar

17. 10. OŠ Bled 8., 9. 6 91 Keep calm&read Škufca
25. 10. Vrtec Boh. Bela - 1 19 Voda Jalen

20. 11. Vrtec Boh. Bela - 1 19 Medvedkova knjižnica Razingar

28. 11. OŠ Bled 3. 2 48 Zmoremo Jalen
29. 11. OŠ Bled 4. 2 50 Zmoremo Jalen
18. 12. OŠ Bled 5. 1 39 Pravljica Kolman Finžgar
19. 12. OŠ Bled 5. 2 40 Pravljica Kolman Finžgar

Skupaj 75757575 1351135113511351

 OBISKI KNJIŽNIČARJEV NA ŠOLAH/VRTCIH 2017 (BL)



DATUM ŠOLA/VRTEC RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

7. 2.
Vrtec Boh. 
Bistrica

- 2 36 Zdrava prehran Repinc

14. 2.
Vrtec Boh. 
Bistrica

- 1 23 Dom Repinc

9. 5.
Vrtec Boh. 
Bistrica

- 1 9 Travniške živali Repinc

6. 6.
Vrtec Boh. 
Bistrica

- 6 108 Žoga Repinc

13. 6.
Vrtec Boh. 
Bistrica

- 2 42 Žoga Repinc

12. 9. OŠ Srednja vas 1., 2., 3., 4. 4 67
Kako ravnamo s 

knjigo
Repinc

21. 9. OŠ Boh. Bistrica 1. 2 31 Knjižni junaki Repinc

21. 9. OŠ Boh. Bistrica 2. 2 36
Kako ravnamo s 

knjigo
Repinc

19. 12. OŠ Srednja vas 1., 2., 3., 4. 4 67
Drugačnost v 
pravljicah

Cvetrežnik

19. 12. Vrtec Srednja vas - 1 23
Drugačnost v 
pravljicah

Cvetrežnik

Skupaj 25252525 442442442442

 OBISKI KNJIŽNIČARJEV NA ŠOLAH/VRTCIH 2017 (BB)



DATUM ŠOLA/VRTEC RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UČENCEV TEMA KNJIŽNIČARKA

24. 1. OŠ Gorje 8. 1 22 Keep calm and read Škufca
2. 2. OŠ Gorje 9. 1 16 Keep calm and read Škufca

4. 10. Vrtec Gorje - 1 20
Drugačnost daljne 

Kitajske
Jalen

Skupaj 3333 58585858

 

 OBISKI KNJIŽNIČARJEV NA ŠOLAH/VRTCIH 2017 (GO)



DATUM ŠOLA / VRTEC RAZRED ŠT. SKUPIN ŠT. UDELEŽENCEV TÉMA KNJIŽNIČAR

2. 2. OŠ Bled 5. 2 24 Pomen branja Kolman Finžgar

9. 3. OŠ Bled 1. 2 51 Pomen branja Meden

4444 75757575

RODITELJSKI SESTANKI  2017







  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 26. 2. 2018 

 

 

Knjižnični svet 

 

 

 

 

Zadeva: Poslovni in finančni načrt Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2018  

 

 

 

Pri pripravi poslovnega in finančnega načrta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za 2018 

(v nadaljnjem besedilu Knjižnice) smo upoštevali:  

 sprejete proračune občin (vse občine imajo sprejete za leto 2017 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; 

 selitev v nove prostore v Radovljici; 

 COBISS izposojo in nabavo; 

 opremljanje gradiva z RFID nalepkami; 

 predvsem pa zakonodajo, zlasti: 

 Zakon o knjižničarstvu (Ul. RS št. 87/2001 z dne 8. 11. 2001 ter spremembe in 

dopolnitve Ul. RS št. 92/2015 z dne 4. 12. 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 ter spremembe in dopolnitve Ul. RS št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015 )  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 2017, kar v absolutnih številkah pomeni 633.000 enot.  

 

 

2. Prirast knjižničnega gradiva 

Prirast knjižničnega gradiva: 7.886 enot knjižničnega gradiva (kupljeno gradivo). Število enot 

prirasta je določeno glede na zagotovljena sredstva občin, sredstva pristojnega ministrstva, 

planirana izvenproračunska sredstva 2018 za nakup knjižničnega gradiva in porabe ostanka 

dohodka 2017 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 2017, kar v absolutnih številkah pomeni 251.000 

obiskovalcev. 

 

 

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 2018 

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 povezane aktivnosti; 

 nadaljevanje aktivnosti za novo knjižnico Bled; 

 odpiralni čas: 

  povečati odpiralni čas na vse dni v tednu (od ponedeljka do petka) v knjižnici v Bohinjski 

Bistrici; 

 spodbujanje branja:  

o ohraniti akcije – enako kot leta 2017; 

o e-knjige: večja prepoznavnost;  



o spodbujanje branja: ohraniti sodelovanje z vsemi zunanjimi institucijami – enako kot 

leta 2017;  

 zaposleni: 

o povečati število zaposlenih za 1 (V stopnja, v knjižnici v Bohinjski Bistrici, v 

drugi polovici leta 2018 – povečanje odpiralnega časa); 

o izobraževanje zaposlenih – enako kot leta 2017. 

  



Finančni načrt Knjižnice  

 

 

Prihodki 

Finančna sredstva za redno dejavnost in poslovanje knjižnice zagotavljajo v skladu z obstoječo 

zakonodajo: 

 občine kot ustanoviteljice 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 vključuje prihodke zaradi stroškov selitve in stroškov v novi radovljiški knjižnici 

 

 sredstva občin: 

  2018:  1.039.230 €  

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2018.  

 

 

 resorno ministrstvo: 

  2018:  36.630 €  

Pristojno ministrstvo je že  izdalo odločb o sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva. 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2018.  

 

 Javna dela: sredstva Zavoda za zaposlovanje RS in občin: 

Zavod za zaposlovanje RS nam v v letu 2018 odobril  3 zaposlitve v okviru javnih del: 

12 mesecev za Radovljico in po 6 mesecev (1. 1. – 30. 6. 2018)za Bled in Bohinj.  

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2018.  

 

 izvenproračunska srestva:  

 2018:  92.200 €  

 

Pri načrtovanju izvenproračunskih sredstev smo upoštevali dejanske prihodke 2017, 

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 letu (za nakup knjižničnega gradiva, zlasti 

revij in časopisov, računalniške in komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje, 

javna dela – manj ugodni pogoji dela, potni stroški …); 

 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 bil najnižji glede na primerjana leta (2010- 2016); v letu 2017 

je bil praktično na enaki ravni kot leta 2016: za 0,40% več kot leta 2016; 

 v prvih dveh mesecih 2018 se kaže podoben trend kot leta 2017: praktično na 

enaki ravni; 

 zaradi selitve bo izposojevalni rok zelo dolg (gradivo, izposojeno 12. 2. 2018 in 

dalje, ima rok vračila 7. 5. 2018) in posledično bo zamudnin manj; 

 na osnovi navedenega menimo, da se bo prihodek zmanjšal za 10 %, v radovljiški 

knjižnici pa za 15%.  

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2018.  

 

 prihodki skupaj: 

  2018:    1.195.560 €  

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2010.  

 

Opomba:  v ta znesek niso zajeta sredstva za nakup zemljišča za novo knjižnico Blaža 

Kumerdeja na Bledu v višini 260.000 €. 

 

  



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 vključuje odhodke zaradi stroškov selitve in stroškov v novi knjižnici. 

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2018.  

 

 

 nabava knjižničnega gradiva: 

 2018:  142.730 €  

 

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 2018.  

 

Ostanka dohodka 2017  znaša 5.057 € in po sprejetju sklepa na Knjižničnem svetu   

ga bomo porabili za nakup knjižničnega gradiva. Celotna sredstva za nakup 

knjižničnega gradiva bodo tako 147.787 €. 

 

V kolikor bi se povečali izvenproračunski prihodki in/ali zmanjšali materialni stroški, 

bi tako pridobljena sredstva porabili za nakup knjižničnega gradiva. 

 

 

 materialni stroški 

 2018:  319.700 €  

 

Materialni stroški so planirani na osnovi porabe 2017. V tej postavki so zajeti tako materialni 

stroški kot tudi stroški najemnin in prireditev. Vključeni so tudi odhodki zaradi stroškov selitve 

in stroškov v novi radovljiški knjižnici  ter tudi stroški priprave na selitev v novo blejsko 

knjižnico (nakup RFID nalepk za opremljanje knjižničnega gradiva pred letom 2012 – 

knjižnično gradivo, kupljeno 2012 in nadaljna leta smo opremljali sproti, starejšega gradiva pa 

zaradi vsakoletnega odpisa ne). 

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2018.  

 



 stroški  redno zaposlenih (bruto plače, prispevki, davek na plače, premije, regresi, 

jubilejne nagrade, prehrana, potni stroški):  

 2018:  694.530 €  

 

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 2018  ter ZUPPJS18 za 

leto 2018. 

 

Opomba: Občina Bled v občinskem proračunu ni zagotovila zadostnih sredstev za plače, 

(zmanjka 9.500 €) – dogovarjamo se, kako rešiti problem.  

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2018.  

 

 

 javna dela 

 2018:  29.100 €  

 

 

 osnovna sredstva, oprema 

o 2018:  9.500 €  

 

Sredstva so planirana za nakup opreme in osnovnih sredstev. Sredstva so planirana 

sredstva Občin Bohinj, Gorje  in Radovljica. 

 

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2018.  

 

Opomba:  v ta znesek niso zajeta sredstva za nakup zemljišča za novo knjižnico Blaža 

Kumerdeja na Bledu v višini 260.000 €. 

 

 

 investicije: 

Investicij ne načrtujemo. 

 

 



 ostanek: 

o ni načrtovan  

 

 

 odhodki skupaj: 

 2018:    1.195.560 €  

Podrobnejši pregled omogoča tabela: Plan prihodkov in odhodkov za leto 20187.  

 

Ostanka dohodka 2017 znaša 5.057  € in po sprejetju sklepa na Knjižničnem svetu ga 

bomo porabili za nakup knjižničnega gradiva. Celotni odhodki tako znašajo 1.200.617 €. 

 

Opomba:  v ta znesek niso zajeta sredstva za nakup zemljišča za novo knjižnico Blaža 

Kumerdeja na Bledu v višini 260.000 €. 

 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav! 

 

 

 

 

                                                                             Direktorica Knjižnice 

                                                                          A. T. Linharta Radovljica 

 

                                                                           Božena Kolman Finžgar 

 

 

 

 

Prilogi: 

Zaposleni -  plan 2018 

Plan prihodkov in odhodkov za leto 2018 (tabela) 

  



 
 

 

Datum: 26. 02. 2018        Priloga  

 

 

 

 

Zadeva: Zaposleni -  plan 2018 

 

 

Zadeva: Zaposleni -  stanje na dan 31. 12. 2017 

 

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, (6,65) VII stopnja izobrazbe 

 višja knjižničarka,( 1)  VI stopnja izobrazbe 

 knjižničarka, (4) V stopnja izobrazbe  

 skupaj: 11,65  



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  

 24,5 delavcev. 

 

 

 

Zaposleni -  plan 2018 
 

V letu 2018 načrtujemo 1 novo zaposlitev v Knjižnici Bohinjska Bistrica: 

 odpiralni čas: 

  povečati odpiralni čas na vse dni v tednu (od ponedeljka do petka) v knjižnici v 

Bohinjski Bistrici; 

 posledično povečati število zaposlenih za 1 (V stopnja, drugi polovici leta 2018 – 

povečanje odpiralnega časa). 

 



 

2.3. Občina Bohinj 

Redno zaposleni, ki opravljajo delo v knjižnici: Bohinjska Bistrica, Srednja vas in Stara 

Fužina: 

 knjižničarka, 3,  V stopnja izobrazbe 

 čistilka, 0,5, III stopnja izobrazbe 

 skupaj: 3,5  

Njihove stroške (3,5) pokriva občina Bohinj  v višini 100 %, saj delavci opravljajo delo v 

enotah, ki so na območju Občine Bohinj. 

 

 

 

                                                                             Direktorica Knjižnice 

                                                                          A. T. Linharta Radovljica 

 

 

                                                                           Božena Kolman Finžgar 

 




























