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1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU  

 

KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA  

Mirka Pirca 1 6210 Sežana  

  

  

Matična številka  5052327000  

Davčna številka  59442964  

Šifra dejavnosti  91.011  

Št. računa  SI56 0110 0600 8334 263, Banka Slovenije  

Telefon  05 731 00 34  

Telefaks  05 731 00 32  

Ustanovitelj  Občina Sežana, Občina Divača, Občina 

Hrpelje - Kozina, Občina Komen  

Datum ustanovitve  12. 3. 2004  

Zavezanec za DDV  NE  

Davčni urad  DU Koper  

Dejavnost  knjižnična dejavnost  

Vodstvo  direktor  

  

 

1.1 Organi knjižnice  

 

1.1.1 Svet zavoda  

Svet knjižnice od 2. februarja 2021 deluje v sestavi:  

Ivica Podgoršek, predstavnica Občine Sežana, predsednica  

Mateja Grmek – Predstavnica Občin Komen in Divača, podpredsednica  

Tina Turk – predstavnica bralcev v občini Sežana  

Manca Švara – predstavnica bralcev v občini Hrpelje - Kozina  

Mojca Kos – predstavnica zaposlenih  

Maja Živec – predstavnica zaposlenih  

 

1.1.2 Zaposleni 

Direktorica: mag. Magdalena Svetina Terčon  

Računovodkinja: Ksenija Vrčkovnik 

Čistilka: Maja Može  

Strokovni delavci: Bojan Kavčič, Primož Škabar, Patricija Dodič, Martha Sotelo Bunjevac,  

Marija Umek, Maja Živec, Marja Filipčič Mulič, Mojca Kos, Neža Bandel (polovična 

zaposlitev) Petra Hlača (polovična zaposlitev), Tanja Bratina Grmek. 

Pomoč v knjižnici (po pogodbi): Heidi Vrčon 

Javni delavec: Alan Peric 
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2  SPLOŠNI DEL  

  

2.1 Organizacija knjižnične dejavnosti  

  

Delovanje Kosovelove knjižnice Sežana in njene enote določajo in omejujejo  zakonske in 

druge pravne podlage:  

- Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01, 96/02),   

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS 96/02 ter spremembe),   

- Zakon o zavodih (UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 

in spremembe),   

- Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL RS 69/2006, 86/2009)  

- Zakon o javnih uslužbencih (UL RS 56/2002 in spremembe)  

- Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002 in spremembe) - Zakon o javnih financah (UL RS 

79/1999 in spremembe) - Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/2012, 55/2012)  

- Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ(ZUJF-A (UL RS 105/2012)  

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/2004 in spremembe)  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v javnem sektorju (UL RS 56/2002 in spremembe),  

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07),   

- Zakon o lokalni samoupravi (1993, 2007, 2010),   

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (1999),   

- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (1995, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010),  

- Odlok o ustanovitvi zavoda Kosovelova knjižnica Sežana (UL RS 23/2004),   

- Kolektivna pogodba o kulturni dejavnosti v Republiki Sloveniji (1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 

2001, 2008, 2009, 2010),  

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03, 74/17),   

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03),  - 

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

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03),  

- Pravilnik o razvidu knjižnic (2003),   

- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Kosovelove knjižnice Sežana (2003),   

- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (UL RS 9/2009 in 

spremembe)  

- Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (2004)   

Drugi dokumenti:  

- Etični kodeks (1998) in Manifest Zveze bibliotekarskih društev Slovenije o razvoju 

slovenskega knjižničarstva (2004),   

- Unescovo načelo o zagotavljanju dostopnosti raznovrstnega knjižničnega gradiva različnim 

kategorijam prebivalstva, ne glede na status, spol, starost, raso, narodnost ter krajevno in versko 

pripadnost (Manifest o splošnih knjižnicah, 1994),   

- Ustava Republike Slovenije (1991),   

- Navodila za odpis in izločanje knjižničnega gradiva (2003),  

- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028)  

- Strateški načrt Kosovelove knjižnice 2020–2025 

- Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja 
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ter drugi predpisi s področja kulture oziroma ustreznih področij za univerzalno rabo.  

 

2.2 Viri za sestavo poročila o poslovanju Kosovelove knjižnice Sežana 

 

Pri sestavi poročila so bili uporabljeni podatki iz: 

- statistik, pridobljenih iz sistema Cobiss (uporabniki, št. enot, načinu, vrstah in  oblikah 

pridobljenega gradiva) 

- statistik o ostalih dejavnostih, ki jih knjižnica izvaja v skladu s 16. členom Zakona o 

knjižničarstvu 

- Strateškega načrta Kosovelove knjižnice Sežana 2021–2026 

- Programa dela Kosovelove knjižnice Sežana za leto 2021 

 

 

2.3 Javni zavod Kosovelova Knjižnica Sežana  

 

Javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana je ena od 58 osrednjih splošnih knjižnic III. tipa (od 

20.000 do 30.000 prebivalcev).   

Knjižnično dejavnost izvaja za območje štirih občin, Sežane, Divače, Hrpelj - Kozine in Komna 

za 26.6421 prebivalcev. Člani in uporabniki knjižnice prihajajo tudi iz drugih okoliških občin, 

preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran knjižnice in modula COBISS/OPAC v 

lokalno bazo, pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o zalogi 

knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu. Člani knjižnice si iz tujine 

lahko izposojajo tudi elektronsko gradivo (e-knjige, e-revije), gradivo po si lahko izposodijo 

tudi z medknjižnično izposojo.  

Javni zavod Kosovelova knjižnica je bil ustanovljen  30. aprila 1948 v Sežani kot občinska 

ljudska knjižnica Sežana. Takrat je bila ena izmed 221 ljudskih in javnih knjižnic na 

Primorskem. 13. februarja 1963 pa je bila izdana odločba o ustanovitvi samostojne Kosovelove 

knjižnice v Sežani, ki je prevzela obveznosti matične knjižnice.   

Na podlagi razvida, ki ga je pripravila strokovna služba Narodne in univerzitetne knjižnice 

(NUK), je po odločbi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede na 

izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti uvrščena med srednje razvite 

knjižnice.2 Znotraj Kosovelove knjižnice delujejo kot organizacijske enote še:  

a) krajevne knjižnice:  

- Knjižnica Divača  

- Knjižnica Kozina  

- Knjižnica Komen   

b) premična zbirka v izposojevališču Krajevne skupnosti Senožeče in Parku Škocjanske jame  

 

1 Statistični urad Slovenije, na 31. 12. 2021.  

2 Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/48, z dne 10. 10. 2011.  
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c) Kosovelova domačija  

d) Postajališča potujoče knjižnice Osrednje območne knjižnice Koper po pogodbah z občinama 

Divača in Hrpelje - Kozina ter Lavričeve knjižnice Ajdovščina po pogodbi z občino Komen 

(Lisjaki, Kodreti)  

  

 

 

3 POSLOVNO POROČILO  

  

3.1 Knjižnične storitve  

  

Kosovelova knjižnica Sežana opravlja javno službo, v kateri zaposleni uresničujejo knjižnično 

dejavnost z naslednjimi strokovnimi deli:  

- nabavlja, zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo;   

- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;  

- izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire;   

- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve;   

- sodeluje v medknjižnični izposoji in pri posredovanju informacij;   

- pridobiva in izobražuje uporabnike;  

- informacijsko opismenjuje;  

- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik;   

- izloča gradivo;  

- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga pokriva;  

- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na      

elektronskih medijih;   

- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;  

- za uporabnike s posebnimi potrebami organizira druge oblike posredovanja knjižničnega  

gradiva (izposoja na domu, izposoja po pošti in drugo);  

- kot splošna knjižnica na obmejnem območju zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi 

Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogoči izposojo;  

- utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti in 

knjižničarske stroke;   

- sodeluje pri vseživljenjskem učenju;   

- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene    

spodbujanju bralne kulture;  

- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo;  - prireja predavanja, 

tečaje, seminarje, strokovna posvetovanja, simpozije;  

- sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu (Cobiss); - pripravlja in izdeluje 

publikacije v knjižni in neknjižni obliki; - lahko se povezuje v zvezo in druga strokovna 

združenja.  
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3.2 Cilji  

 

3.2.1 Kratkoročni cilji  

Kratkoročni cilji so bili navedeni v programu dela za leto 2021 in so bili prilagojeni izrednim 

razmeram. Kljub temu je knjižnica, kolikor je le bilo mogoče: 

- zbirala, obdelovala, hranila in posredovala knjižnično gradivo; 

- zagotavljala dostop do knjižničnega gradiva, tudi do elektronskih virov; 

- sodelovala v medknjižnični izposoji in v projektih v okviru območnosti kot tudi širše; 

- pridobivala nove uporabnike in člane ter jih izobraževala; 

- zbirala, obdelovala, varovala in posredovala domoznansko gradivo; 

- organizirala dejavnosti za različne starostne in interesne skupine in preko njih spodbujala 

bralno kulturo; 

- sodelovala z drugimi javnimi zavodi v občinah soustanoviteljicah; 

- pridobivala sredstva za nakup knjižničnega gradiva – pri občinah soustanoviteljicah in na 

razpisu Ministrstva za kulturo; 

- kandidirala za nakup IKT opreme na Ministrstvu za kulturo; 

- smotrno izvajala načrt investicij; 

- uresničevala program izobraževanja zaposlenih ... 

 

3. 2. 2 Srednjeročni cilji  

Srednjeročni cilji so navedeni v Strateškem načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje  

2020–2025. Med drugim so izpostavljeni: 

- prizadevanje za tesnejše sodelovanje z izobraževalnimi institucijami in javnimi zavodi v 

okolju Kosovelove knjižnice; 

- obdelava in digitalizacija v preteklih desetletjih zbranega domoznanskega gradiva; 

- pozivanje sokrajanov in strokovne javnosti za posredovanje domoznanskega gradiva za 

digitalizacijo; 

- organizacija raznih prireditev, izobraževanje zaposlenih, nadaljnja izposoja elektronskih knjig 

in e-bralnikov, posodabljanje računalniške tehnologije.  

V letu 2021 smo uspeli opremiti osrednjo knjižnico in enote  z opremo RFID s pomočjo sredstev 

občin soustanoviteljici in uspešne prijave Občine Sežana na razpisu Ministrstva za kulturo. 

Cilji so usklajeni tudi z Letnim programom kulture občin ustanoviteljic.  

 

3.2.3 Dolgoročni cilji  

Dolgoročni cilji Kosovelove knjižnice izhajajo iz Odloka o ustanovitvi, Strateškega načrta 

knjižnice (2020–2025) in Programa dela (2021) ter predpisov in priporočil, ki jih je sprejela 

stroka:  

- z občinami soustanoviteljicami soustvarjati strokovne, kadrovske in prostorske pogoje za 

izvajanje informacijske, kulturne, izobraževalne in družbene kulture naših uporabnikov;  

- skrbeti za pridobivanje dodatnih znanj, stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje 

strokovnih delavcev v skladu s finančnimi zmožnostmi in potrebami; 

- razvijati profesionalen odnos osebja do dela in uporabnikov; 

- zagotavljati ugodno delovno okolje; 

- motivirati osebje, da bo pripravljeno na ustrezne spremembe v knjižničarstvu; 
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- uveljavljati vlogo knjižničarja kot strokovnjaka; 

- slediti trendom v razvoju knjižnic;  

- graditi kakovostno in sodobno knjižnično zbirko, tako da sledimo razvoju novih oblik gradiva 

in novih načinov dostopa do informacij (e-knjige, domače in tuje baze podatkov);  

- dvigovati bralno kulturo in raven znanja naših uporabnikov;  

- nadaljevati s kakovostnimi storitvami in dejavnostmi;  

- vzdrževati članstvo in ga povečevati; 

- povečevati delež uporabnikov knjižnice;  

- obdržati ali celo povečevati raven izposoje;  

- približevati se standardu za letni prirast gradiva;  

- posodobiti 'stari' del knjižnice v Sežani in razširiti prostore ter urediti teraso za aktivnosti pred 

knjižnico; 

- razširiti prostore v Knjižnici Divača;  

- pridobiti uporabne prostore za prireditve v Knjižnici Kozina;  

- pridobiti nove prostore za Knjižnico Komen;  

- preučiti možnosti za ekonomično pridobivanje energije; 

- sooblikovati kulturno podobo okolja, v katerem knjižnica deluje;  

- sodelovati z drugimi javnimi zavodi v našem okolju 

- slediti spremembam na področju knjižničarske dejavnosti 

- s sodobno IKT opremo obogatiti Kosovelovo domačijo v Tomaju in razširiti dejavnost z 

dodatno ponudbo.  

 

 

4 PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO  

  

Knjižnica opravlja svojo dejavnost na območju štirih občin soustanoviteljic: Občine Sežana, ki, 

in Občin Komen, Divača in Hrpelje - Kozina. Vse nudijo finančna sredstva za stroške dela, 

materialne stroške, nakup knjižničnega gradiva ter nakup in vzdrževanje prostorov in opreme 

na osnovi programa dela in finančnega načrta.  

Del sredstev pridobiva knjižnica tudi z zaračunavanjem storitev javne službe.  Dodatna sredstva 

skušamo pridobiti tudi iz naslova donacij, vendar v našem okolju še ni tovrstne osveščenosti.  

Za nakup knjižničnega gradiva pa del sredstev zagotavlja tudi Ministrstvo Republike Slovenije 

za kulturo. V letu 2021 smo dobili tudi sredstva za javno delo. 

 

 

5 STORITVE  

 

Knjižnica izvaja in omogoča naslednje brezplačne storitve za uporabnike:   

- vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,   

- uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga, in drugih podatkovnih 

zbirk in informacijskih virov,   

- dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,   

- posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,   

- izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,   
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- medknjižnično izposojo,   

- usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,   

- pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,   

- seznanjanje z novostmi v knjižnici,   

- preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,   

- rezerviranje knjižničnega gradiva,   

- uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom,   

- dostop do svetovnega spleta,  

- dostop do dejavnosti in prireditev.  

 

6 ZAPOSLENI  

  

Tudi letu 2021 je bilo v knjižnici 13 zaposlenih, od tega 10 strokovnih delavcev, direktorica, 

čistilka in tajnica/računovodkinja.   

V letu 2021 je smo imeli v Kosovelovi knjižnici Sežana tudi javnega delavca in pogodbeno 

delavko za pomoč v Knjižnici Komen. 

  

6.1 Strokovno izobraževanje zaposlenih  

  

Strokovno izobraževanje zaposlenih je pomembno tako za osebnostno kot za strokovno rast.  

V preteklem letu smo za usposabljanje planirali 4.500 EUR, porabili pa le 949,39 EUR. Večina 

se je odvijala po spletu z minimalnimi stroški ali pa so bili brezplačni. 

V letu 2021 smo se udeležili desetih strokovnih izobraževanj, ki so večinoma potekala spletno, 

zato so bili stroški zanje nizki.  

 

  

Seminar Datum in kraj 

izvedbe 

Število 

udeležencev 

Priprava spletne prireditve od A do Ž spletno, 20.5-10.6. 

Osrednja knjižnica 

Koper 

1 

Kadrovski procesi v javnem sektorju Spletno - 

Verlagdashofer 

1 

COBISS3/Katalogizacija in format 

COMARC - dopolnitve in novosti,  

7. in 8. 6. 

Izum 

2 

Predmetno označevanje s Splošnim 

geslovnikom Cobiss 

spletno 2 

Digitalizacija kulturne dediščine: 

Srečanje deležnikov 

14. 4.  

spletno 

1 

Katalogizacija spletnih tiskov 16. 2. 

spletno 

1 

ZBDS: Izzivi in možnosti v procesu 

digitalizacije: moč podatkov in 

metapodatkov 

22. aprila,  ob 14. uri  

Spletno - NUK 

1 
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7 ČLANI  

  

7.1 Vpisani člani   

 

Ob koncu leta 2021 je bilo v knjižnico vpisanih 6.441 oziroma 24,17 % prebivalcev vseh štirih 

občin soustanoviteljic.  

V zadnjih dveh letih članstvo zaradi epidemioloških razmer upada. V letu 2021 je bilo v 

knjižnico vpisanih 1.268 članov manj kot v preteklem letu. V vseh enotah se je povečal vpis 

novih članov, iz baze podatkov pa smo brisali neaktivne člane. 

Vpis se je znižal med najmlajšimi bralci, saj nismo mogli izpeljati projekta Bralni palček, preko 

katerega se v knjižnico vključujejo najmlajši bralci. Prav tako se je znižal vpis med študenti, 

bistveno pa tudi med zaposlenimi osebami. Visok delež članstva smo izgubili tudi na račun 

zaprtja meje med Republiko Slovenijo in sosednjo Italijo. 

 

 

 leto 2019 leto 2020 leto 2021 

  na novo 

vpisani  

skupaj 

vpisani  

% na št. 

preb.  

na novo 

vpisani  

skupaj 

vpisani  

% na št. 

preb.  

Na novo 

vpisani 

Skupaj 

vpisani 

% na št. 

Preb. 

Sežana  418 6.987 52,05 287 5.852 43,6 349 4.622 33,48 

Komen  55 790 22,35 32 571 12,82 40 562 15,38 

Divača  59 923 22,10 22 616 17,43 67 616 14,21 

Kozina  69 828 18,53 35 670 16,11 60 641 13,21 

Skupaj  601 9.528 37,21 376 7.709 30,13 516 6.441 24,18 

 

 

Kaj je dobro vedeti o zaščiti in hranjenju 

domoznanskega gradiva 

31. 5.  1 

Obdelava in dostopnost 

domoznanskega gradiva v slovenskih 

knjižnicah 

9. , spletno 1 

Niso vse knjige za hec: problemska 

literatura med bralci 

spletno 

MIŠ 

3 

Priprava in uporaba e-kvizov, e-ugank in 

interaktivnih delovnih listov 

spletno MKL 1 

Voter Data & Elections in 2021 (Osebni 

podatki in politično prepričevanje) 

spletno 

ZBDS 

1 

Izzivi in možnosti v procesu 

digitalizacije: moč podatkov in 

metapodatkov 

22. aprila 2021 ob 14. 

spletno,  ZBDS 

1 

Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica 20. 5. 2021 

spletno, 

MKL 

1 
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  2019 2020 2021 

predšolski otroci  658 486 347 

osnovnošolci  1.863 1.683 1.427 

srednješolci  976 699 593 

študenti/redni  1.140 843 612 

upokojenci  900 887 710 

zaposleni  2.903 2.264 2.018 

nezaposleni  418 350 191 

pravne osebe  21 22 31 

ostali  649 475 512 

skupaj  9.528 7.709 6.441 
                  Struktura vpisanih članov po kategorijah na dan 31. 12. 2021.  

 

7.2 Aktivni člani  

 

V letu 2021 smo imeli 6.821 aktivnih članov, če upoštevamo medoddelčno izposojo, ko je isti 

bralec aktiven v več oddelkih. Število je nižje kot v letu 2020, saj je bila v začetku leta knjižnica 

zaradi epidemije zaprta, dva dni pa je bila zaprta zaradi inventure in nameščanja opreme RFID 

v mesecu oktobru. 

 

  leto 2019 leto 2020 leto 2021 

Sežana  4.458 5.904 3.686 

Komen  1.107 1.069 1.042 

Divača  1.117 1.020 1.097 

Kozina  1.085 1.016 997 

Skupaj  7.767 9.009 6.822 

  

 

7.3 Skupno število aktivnih članov (šteti samo enkrat)   

 

Podatki o aktivnih članih za leto 2021 niso realni, saj smo v prvem valu epidemije (leta 2020) 

prečesali bazo naših članov, vsem neaktivnim članom, ki knjižnice niso obiskali pet let, smo 

brisali opombe, terjatve in nevrnjeno gradivo, zato so v evidenci spet postali aktivni. Na tak 

način je bilo izbrisanih 1.456 članov, ki knjižnice niso obiskali več kot pet let. Realno število 

aktivnih članov bi bilo primerljivo s številom iz leta 2019, ki znaša 5.178. 

 

  2019 2020 2021 

aktivni člani  5.178 5.213 4.347 

 

 

7.4 Brisanje neaktivnih članov 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07) in 15. člena 

Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01) pa iz baze podatkov brišemo tiste člane, ki niso 
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obiskali knjižnice eno leto in so poravnali vse obveznosti do knjižnice. Brisani člani se bodo ob 

obisku morali ponovno vpisati v knjižnico. Takih članov je 1.456, enako kot v preteklem letu. 

 

 2019 2020 2021 

brisanje neaktivnih članov 310 1.456 1.456 

 

7.5 Obiski članov po enotah 

 

Gradivo so si bralci lahko izposojali na več načinov:  

- v svojih enotah;  

- z medoddelčno izposojo: rezervirano gradivo in gradivo v prostem dostopu so prinašali 

knjižničarji iz drugih enot; 

- z medknjižnično izposojo iz drugih knjižnic; 

- od konca oktobra tudi preko notranjega knjigomata v osrednji knjižnici. 

  

Tudi leto 2021 je bilo zaznamovano z delom v izrednih razmerah zaradi epidemije koronskega 

virusa. Nekaj časa knjižnice sploh niso obratovale ali pa je bila izposoja in vračilo omejena, 

zato rezultati, povezani z obiskom, izposojo, vpisom, številom prireditev … niso primerljivi s 

preteklimi leti. Obisk je bil manjši, ker so v knjižnico lahko vstopali le tisti uporabniki in člani, 

ki so imeli pogoje PCT. 

V knjižnici smo  v letu 2021 beležili 79.328 obiskov članov,  kar je 2.259 obiskov več kot v 

letu 2020, ko je knjižnico obiskalo 77.069 članov.  

Pri tem niso upoštevane transakcije, ki jih bralci ustvarjajo preko OPACC-a, kjer število storitev 

narašča. Bralci so se naučili rezervirati gradivo preko Moje knjižnice in podaljševati rok 

izposoje na daljavo, kar je zanje bolj enostavno, saj jih pripravljeno gradivo že čaka ob 

izposojevalnem pultu. 

 

 2019 2020 2021 

Sežana  4.458 54.251 53.326 

Divača  1.117 7.359 8.905 

Komen  1.017 9.200 10.220 

Kozina  1.085 6.259 6.989 

SKUPAJ  7.767 77.069 79.328 
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7.6 Elektronske in avtomatizirane storitve pri izposoji gradiva 

 

 2019 2020 2021 

naročanje gradiva preko OPAC – 

rezervacija prostega izvoda 

5.572 8.642 13.962 

naročanje gradiva preko OPAC – 

rezervacija neprostega izvoda 

4.127 4.316 5.454 

podaljšanje izposoje gradiva 

preko OPAC 

35.999 30.695 41.768 

 

Zaradi izrednih razmer so naši bralci v večji meri kot doslej rezervirali gradivo preko spleta, s 

čimer so izboljšali svojo informacisko pismenost.. 

 

8 KNJIŽNIČNA ZBIRKA  

  

8.1 Stanje knjižnične zbirke   

  

  2019 2020 2021 

stanje knjižnične zbirke  185.702 186.901 188.259 

  

  

 

Obisk članov po enotah

Sežana - 53.326 obiskovalcev

Divača - 8.905 obiskovalcev

Kozina - 6.989 obiskovalcev

Komen - 10.220 obiskovalcev

184.000

185.000

186.000

187.000

188.000

189.000

2019 2020 2021

Knjižnična zbirka
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Za ustreznost zbirke smo poskrbeli z nabavo knjižničnega gradiva s kakovostno vsebino in se 

pri tem skušali približati priporočilom ter veljavnim predpisom. Upoštevali pa smo tudi potrebe 

okolja.  

Nakup smo financirali iz lastnih sredstev, sredstev občin, Ministrstva za kulturo RS Slovenije, 

fond pa smo oblikovali tudi na račun darovanega gradiva.  

Pri oblikovanju knjižne zbirke smo se, kar zadeva nabave, tako kot v preteklih letih, približali 

normativom in standardom: nabavili smo 60 % strokovnega in 40 % leposlovnega gradiva, od 

celotnega gradiva naj bi 70 % nabavljenega gradiva namenili oddelkom za odrasle, 30 % pa 

oddelku za mlade bralce.  

Ker smo zaradi epidemije imeli na voljo manj finančnih sredstev smo poskrbeli za nakup čim 

več naslovov skoraj vse slovenske produkcije, leposlovnih in strokovnih del slovenskih avtorjev 

ter prevode tujih avtorjev strokovnih in leposlovnih del v slovenščino. 

 

 

  leto 2019 leto 2020 leto 2021 

sredstva MK  25.000 27.742 31.892 

sredstva občin  25.507 26.000 26.000 

drugi viri  / / / 
 Višina financiranja knjižničnega gradiva po virih.  

  

8.2 Prirast gradiva po UDK  

  

  2019 2020 2021 % 

glede 

na 

2019 

0 splošno  444 342 423 123 % 

1 filozofija, psihologija  298 236 263 111 % 

2 verstvo  102 89 86 96 % 

3 družbene vede  433 233 316 135 % 

5 naravoslovne vede  155 98 123 125 % 

6 uporabne vede  334 261 264 101 % 

7 umetnost  656 533 601 113 % 

81 jezikoslovje  59 46 70 152 % 

82 književnost  1.797 1.397 1.578 113 % 

9 zgodovina, zemljepis, 

biografije 

536 252 246 97 % 

C cicibani  648 523 725 139 % 

P pionirji  256 120 202 168 % 

M mladina  121 101 156 154 % 

L ljudsko slovstvo  20 7 9 128 % 

skupaj  5.859 4.238 5.062 119 % 
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 9 NABAVA GRADIVA PO ENOTAH  

  

9.1 Knjižnično gradivo  

 

V letu 2021 smo v zbirko dodali 5.062 enot knjižničnega gradiva, 825 enot več kot v preteklem 

letu. Nakup se je v letu 2021 povečal, ker smo za gradivo namenili več lastnih sredstev. Več je 

bilo tudi sredstev iz MZK. 

  

 

 Nakup Dar Drugo skupaj 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Sežana  2.871 2.426 2.799 1.154 587 792 4 7 13 4.029 3.020 3.604 

Komen  319 233 303 209 165 168 1 0 10 529 398 481 

Divača  271 263 333 389 126 105 1 0 8 661 389 446 

Kozina  331 240 322 308 189 197 1 2 12 640 438 531 

Skupaj  3.792 3.162 3.757 2.060 1.067 1.262 7 9 43 5.859 4.238 5.062 

 

 

 
 

 

9. 2 Neknjižno gradivo  

  

V letu 2021 smo kupili 459 enot neknjižnega gradiva, 115 več kot v preteklem letu, od tega 59 

zvočnih posnetkov, 126 videoposnetkov, 1 enoto multimedijskega gradiva, igrač pa zaradi 

ukrepov koronskega virusa nismo kupovali.  

 

9.2.1 Nakup subvencioniranega gradiva   

Knjižnično zbirko smo dopolnili s 977 enotami subvencioniranega gradiva. Seznam tega 

gradiva je objavljen na spletni strani knjižnice.  

  
 

 

 

71%

9%
10%

10%

Prirast neknjižnega gradiva 
po enotah

Sežana: 3.604

Divača: 446

Komen: 481

Kozina: 531
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9.3 Periodični tisk  

 

V letu 2021 smo enako kot v letu 2020 načrtovali 195 naslovov periodičnega tiska, nabavili pa 

smo en naslov manj. Nekaj publikacij knjižnica prejema kot dar ali so priloge plačljivim 

tiskanim revijam. V enotah so imeli bralci na voljo 25 naslovov periodičnega tiska. 

Naši člani lahko preko spletnega portala PressReader prebirajo več kot 7.000 različnih 

časopisov in revij iz več kot 150 držav sveta. 

 

periodični 

tisk  

načrtovano  doseženo  

2016  260  255  

2017  210  201  

2018  210  191  

2019 191 206 

2020 195 195 

2021 194 194 

 

9. 4 Odpis knjižničnega gradiva  

  

Odpisali pa smo 3.704 enot gradiva, ki je bilo ali dotrajano ali zastarelo. Večino gradiva smo 

odpisali med letom, nekaj pa tudi med inventuro, ki je potekala od 11. do 23. oktobra 2021. 

Z odpisanim gradivom ravnamo v skladu z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. 

To pomeni, da ga najprej ponudimo Območni knjižnici Srečka Vilharja Koper, nato pa drugim 

knjižnicam, ustanovam in posameznikom.   

  

 

 

10 OBRAT  

  

Obrat ali število izposoje na enoto gradiva nam pomaga pri vrednotenju učinkovitosti 

poslovanja. Izračunava se tako, da se izposojeno gradivo primerja s knjižnim fondom. Celotno 

število izposojenih knjižničnih enot je bilo 520.239, zbirka pa je obsegala 188.259 knjižničnih 

enot. Obrat knjižnične zbirke znaša skupaj 2,45. 

Obrat gradiva je v letu 2021 znašal kar je primerljivo z obratom v preteklih letih. Z večjim 

odpisovanjem bi dosegli boljšo stopnjo uporabe in relevantnosti knjižnične zbirke.  

 

  

  2019 2020 2021 

obrat gradiva  2,63 2,45 2,76 
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11  PROSTORI IN OPREMA – INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE  

  

Kosovelova knjižnica Sežana že vrsto let upravlja s prostori v enakem obsegu.  

 

 knjižnica  stanje leta 2021  

Sežana  1.036 m²  

Divača  293 m²  

Hrpelje - Kozina  265 m²  

Komen  203 m²  

  

V osrednji knjižnici in enotah so bila opravljena naslednja dela:  

Osrednja knjižnica v Sežani - RFID – 4 delovne postaje 

- notranji knjigomat 

- zunanji zabojnik za vračanje gradiva 

- klimatska naprava 2x 

- knjižne police na strokovnem oddelku 

 

Knjižnica Divača - zaščita – pleksi steklo 

- toplotna črpalka 

- knjižne police za DVD 

- RFID – delovna postaja 

 

Knjižnica Komen - knjižne police 

- zaščita – pleksi steklo - dodatek 

- voziček za knjige 

- RFID – delovna postaja 

Knjižnica Kozina (za investicije poskrbi 

občina sama) 

- zaščita – pleksi steklo 

- računalnik 

- RFID – delovna postaja 

Kosovelova domačija Tomaj - pleskanje 

- barvanje oken 

- zamenjava okna na teraso 

 

12 ODPRTOST KNJIŽNIC IN KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU  

 

Splošna knjižnica v Sežani je običajno odprta šest dni v tednu, 11 ur ob delavnikih in 5 ur ob 

sobotah, kot določajo Standardi za splošne knjižnice. Ostale enote morajo zagotoviti odprtost 

za uporabnike najmanj štiri dni v tednu in najmanj 20 ur na teden. Od septembra 2019 enote 

knjižnice poslujejo po spremenjenem urniku, odprte so trikrat na teden.  

Zaradi izrednih razmer je bila odprtost knjižnice manjša kot v preteklem letu. V prvih mesecih 

leta 2021 smo poslovali po prilagojenem urniku, ki smo ga tedensko oblikovali v skladu z 

Odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim 

uporabnikom v Republiki Sloveniji. 
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knjižnica  letni urnik (september–junij)  poletni urnik (julij in 

avgust)  
ur/teden  
(minimalno po  

standardih  

SEŽANA  ponedeljek–petek: 7. ure–18. ure sobota: 

8. ure–13. ure  
nespremenjen  60 (45)  

DIVAČA  torek in petek: 11.–18. ure četrtek: 8.–

15. ure  
nespremenjen  21 (20)  

KOMEN  torek in petek: 11.–18. ure sreda: 8.–15. 

ure  
nespremenjen  21 (20)  

KOZINA  ponedeljek: 7.–14. ure, 

sreda, petek: 10–18. ure  
nespremenjen 

  

  

21 ur (20)  

SKUPAJ      128 UR  

KOSOVELOVA  
DOMAČIJA  

Po predhodnem telefonskem dogovoru z direktorico.   

Urnik odprtosti za obiskovalce.  

 

 

 

13  STROKOVNA OBDELAVA GRADIVA OZIROMA POSEBNE NALOGE  

 

Posebnost Kosovelove knjižnice je v tem, da strokovno obdelavo gradiva izvaja večina 

strokovnih delavcev.  

 

zapisi  2019 2020 2021 

lastni   502 348 464 

  

V letu 2021 smo z nalepkami in zaščitno folijo opremili vse na novo pridobljeno gradivo, 

razen domoznanskega, ter obnovili veliko starega gradiva. Otroške in mladinske knjige 

opremimo še s piktogrami in posebnimi oznakami (npr. Zlata hruška). 

Gradivo, ki je poškodovano v manjši meri, popravimo sami, bolj poškodovano gradivo pa redno 

oddamo v ponovno vezavo.  

V letu 2021 smo med inventuro in nameščanjem opreme RFID vse gradivo (razen revij), ki je 

bilo v tem času v knjižnici, opremili s čipi za avtomatizirano izposojo. Gradivo, ki je bilo 

izposojeno, opremljamo s čipi ob vrnitvi. 

 

 

 

14  IZPOSOJA GRADIVA PO ENOTAH   

 

Izposoja  se je v letu 2021 povečala, v enotah je presegla izposojo v leto 2019, ko še ni bilo 

izrednih razmer, zaradi ponovnega odprtja knjižnic je v letu 2021 za več kot polovico upadla 

izposoja elektronskih knjig, uvedli pa smo novo storitev – zvočne knjige. Veseli nas, da 

izposoja gradiva spet narašča.  



 

20 

 

Na izposojo gradiva je vplivalo tudi to, da je bila knjižnica v spomladanskem valu epidemije 

zaprta kar 6 tednov, teden dni pa je bila zaprta v oktobru zaradi inventure. Več mesecev je 

knjižnica delovala z zmanjšanim obsegom ur odprtosti za uporabnike. 

 

 

  2019 2020 2021 Odstotek 

glede na 

leto 2020 

Sežana  364.153 334.214 359.343 107 

Divača  40.340 36.293 53.596 147,7 

Komen  58.514 57.636 71.633 124 

Kozina  33.498 30.256 35.667 118 

Brez Biblos  496.406 458.399 520.293 113,5 

Biblos  489 1.617 667 41,3 

Audibook / / 64 100 

skupaj  496.895 460.017 521.024 113 

 

 

Pregled enkratnih transakcij (brez podaljšanja gradiva):  

 

  2019 2020 2021 

Sežana  83.679 56.832 56.231 

Divača  10.149 7.526 10.222 

Komen  15.137 12.409 14.488 

Kozina  8.390 6.310 6.666 

skupaj  117.355 83.077 87.913 

 

 

Izposoja knjižnega gradiva je torej znašala 19,56 enote na prebivalca, če upoštevamo vse 

transakcije (1,58 % več kot v preteklem letu), oz. 3,29 enote na prebivalca (0,4 % več kot v 

preteklem letu), če upoštevamo enkratne transakcije. 

 

 

14.1 Potujoča knjižnica  

 

Dejavnost potujoče knjižnice je za Kras in Brkine po pogodbi izvajala Osrednja knjižnica 

Srečka Vilharja iz Kopra, za vasi Kodreti in Lisjaki v občini Komen pa Lavričeva knjižnica 

Ajdovščina. Pogodba za izvajanje dejavnosti je podpisana med izvajalcem in Občino Divača, 

Občino Hrpelje – Kozina in Občino Komen. 
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14.2 Spletna stan  

 

Uporaba spletne strani se iz leta v leto povečuje. Razlog je verjetno tudi informiranje v času 

izrednih ukrepov. Med najbolj branimi zavihki so bili: Najbolj brane knjige med epidemijo, 

najbolj brane knjige za odrasle, kar kaže, da si bralci želijo priporočil o kakovostni literaturi. 

 

 

 

 

 

14.3 Profil Facebook in Instagram 

 

Povečalo se je število sledilcev, obisk stani pa se je zmanjšal, kot tudi dodeljeni všečki. 

Obisk strani se je zmanjšal, kar je verjetno posledica epidemije, ki se kaže v pomanjkanju 

vsebin za objavo, pa tudi zato, ker so bile narejene tudi FB-skupine, ki jih ta statistika ne 

zajema. Še vedno je med obiskovalci strani Facebook in Instagram največ žensk. 

Največ obiska je FB stran dosegla maja in junija. 

 

  2019 2020 2021 

všečki 1.245 1.440 160 

sledilci  1.640 4.383 

obisk strani  136.626 102.793 45.013 

  

 

 

15  MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA  

 

Kosovelova knjižnica Sežana je vključena tudi v sistem medknjižnične izposoje, ki se za 

uporabnike v knjižnicah, s katerimi je sklenjena pogodba, izvaja brezplačno. Stroški se krijejo 

iz sredstev območnosti. V letu 2021 so si naši člani izposojali manj gradiva iz drugih knjižnic 

kot v preteklem letu, povečala pa se je izposoja gradiva za druge knjižnice. 

 

15.1 Naročila v druge knjižnice za naše člane:    

 

  2019 2020 2021 

vsi zahtevki  211 171 81 

  

15.2  Naročila drugih knjižnic za njihove člane:   

 

  2019 2020 2021 

vsi zahtevki  188 155 204 

  

Spletna stran  www.kosovelova.si  2019 2020 2021 

Obisk skupaj 52.872 67.901 73.006 
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16 IZPOSOJA ELEKTRONSKEGA GRADIVA  

  

V skladu s strategijo razvoja knjižnične dejavnosti omogočamo našim članom tudi dostop do 

domačih in tujih baz podatkov in elektronskih knjig preko naše spletne strani. Naročilo za 

dostop opravimo knjižnice obalno-kraške regije skupaj. Zaposleni spodbujam uporabo 

digitalnega dostopa do e-virov.  

Opažamo, da naši bralci v večji meri posegajo po domači kot po tujih e-virih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika obiska:   

*Od 2020 namesto GVIN. 

 

 

17  DOMOZNANSKA DEJAVNOST  

 

17.1 Predstavitvena dejavnost 

 

Domoznansko dejavnost izvaja več zaposlenih: direktorica, ki skrbi za področje prireditev, 

organiziranih obiskov, dodatnih storitev ter stikov z javnostjo;  strokovna delavka v Sežani, ki 

ureja in arhivira članke, posebne zbirke, končne sezname, ki vsebujejo osnovne podatke o 

gradivu, predstavlja gradivo v javnosti (razstave, objave, poročila …); strokovni delavci, ki 

vnašajo gradivo na spletne portale (Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin …); strokovne delavke 

v enotah knjižnice, ki zbirajo, urejajo, obdelujejo in razstavljajo domoznansko gradivo ter 

organizirajo prireditve. 

Domoznansko dejavnost predstavlja tudi informiranje uporabnikov o podatkih, ki se nanašajo 

na naše območje – s pomočjo lastnega gradiva oz. informacij iz sistema nacionalnih baz. V 

sklop domoznanske dejavnosti sodi tudi katalogizacija člankov in monografskih in serijskih 

publikacij. 

Vsako leto pripravimo tudi več domoznanskih razstav in domoznanskih zbirk 

 

 

17.2 Strokovna dejavnost 

 

 2019 2020 2021 

NUK  1.025 2.023  

Dobreknjige.si  45.565 53.654 64.200 

Kamra  45.565 61.226  

Ebsco  384 142  

Encyclopedia Britannica  7.858 6.776  

FIND INFO in IUS 

INFO  

2.030 13  

PRESSREADER  558 224  

EBONITETE*  / 73  
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17.2.1 Dopolnjevanje in urejanje domoznanske zbirke 

Poleg sprotnega urejanja in dopolnjevanja domoznanske zbirke smo se tudi v letu 2021 posvetili 

digitalizaciji gradiva, ki smo jo letos izvedli sami. 

 

naslov obseg 

Igor Maher (digitalizirala Marija Umek) 548 MB 

Ema Starc (digitalizirala Martha Sotelo 

Bunjevac in Bojan Kavčič) 

1.920.493,41 MB 

 

17.2.2 Kamra 

 

V letu 2021 je Kosovelova knjižnica Sežana v Album Slovenije prispevala 10 zapisov, 485 

multimedijskih elementov, 3 domoznanske zbirke  in 35 organizacij.  

Doslej je naša knjižnica vnesla 2.768 multimedijskih elementov, 26 domoznanskih zbirk in 195 

podzbirk. Na dan 31. 12. 2021 je portal beležil 3.120 vseh zapisov in 85.806 ogledov v letu 

2021. 

Ogled zbirk in MME, ki jih je prispevala Kosovelova knjižnica Sežana v Kamro: 

Ivan Varl 3279 

Oči Mici Trebec 3137 

Srečko Kosovel 3114 

Cetin Čufar, Slavka, življenje in delo 3035 

Jadran Čeh 2315 

Josip Trebec (1873-1938) 2070 

Predmeti naših prednikov - Kras, Brkini, Čičarija 2021 

Godbeništvo na Komenskem 1789 

Ema Starc 1235 

Mira in Danijel Kolnik 1173 

Viktor Kos (1899-1987) 1173 

Plakati v Kosovelovi knjižnici Sežana 1050 

Nekdanji vezeni prtički za okras domačega prostora 1021 

Južna železnica skozi objektiv 931 

Kip Bogomirja Magajne 929 

Kosovel 3D 706 

Oblačilna podoba med prvo svetovno vojno v zaledju fronte 671 

Kras z igro skozi čas 654 

Selitev kamnite hiške na Medvejku 466 

Zgodbarnica 451 

Razstava fotografij, Štanjel 343 

Doma smo na Krasu 336 

Otroci iz Karamonove "kaluže" 248 

Kosovelov dom Sežana 18 
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17.2.3 Obrazi slovenskih pokrajin  

  

  število vnosov  prirast vnosov v  število ogledov 

skupaj  

število ogledov 

do 31. 12. 

2018  77  2  277.722 45.721 

2019 84 7 323.958 46.236 

2020 85 1 327.788 21.333 

2021 0 0   

  

Projekt Primorci.si se je z 22. junijem 2020 združil v projekt Obrazi slovenskih pokrajin.  

Iz primorskih knjižnic vnaša v leksikon 11 vnašalcev, ki so v letu 2020 vnesli v leksikon 37 

biografij, zabeleženih pa je  269.097 ogledov.  

 

17.2.4  Dobreknjige.si 

Portal Dobreknjige.si je pripomoček za bibliotekarje in uporabnike za izbiro gradiva. Nastal le 

kot projekt Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in Goriške knjižnice Franceta Bevka.  

Iz naše knjižnice je v ta portal vnašala vsebine ena vnašalka, ki je v letu 2021 vnesla 11 zapisov. 

Skupaj si je zapise ogledalo 207.437 uporabnikov, od tega 64.200 v letu 2021. 

 

 

 

VNAŠALCI 

(AKTIVNI 

2021) 

 ZAPISI 

NA DAN 

31.12.2020  

 PRIRAST 

V LETU 

2021  

 ZAPISI 

NA DAN 

31.12.2021  

 VSI 

OGLEDI 

DO 

31.12.2020 

(op. 2)  

 

OGLEDI 

V LETU 

2021 (op. 

2)  

 VSI 

OGLEDI 

DO 

31.12.2021 

(op. 2)  

1 129 11 140 207.437 64.200 271.637 

 

 

 

18  PRIREDITVE V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA IN ENOTAH  
 

 

Sežana 

 datum naslov izvajalec število 

obiskovalcev 

 januar    

1 20. 1. 2021, 

spletno 

Beremo in gledamo: 

Konje Krast 

Mc Podlaga, 

Kosovelov dom, 

KKS, LU -

Kosovelova soba 

12 

2 22. 1. - spletno Premik 1 na 1 – dr. 

Albert Mrgole 

Mc Podlaga, 

Kosovelov dom, 

KKS, LU -

Kosovelova soba, 

OOZ Sežana 

23 
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3 28. 1. – 

spletno 

Žalna seja za Jolko 

Milič 

Občina Sežana, 

Kosovelova 

knjižnica Sežana 

10 

4 31. 1. – 

spletno 

Predstavitev knjige 

Izaka Bana – 

Stereogrami 

Kosovelov dom 

Sežana, Kosovelova 

knjžnica Sežana, 

Izak Ban, Magdalena 

Svetina Terčon 

18 

5 januar-april Razstava kvačkanih 

izdelkov Loredane 

Kralj 

Loredana Kralj, 

Magdalena Svetina 

Terčon 

250 

 februar    

     

 marec    

6 8. 3. - spletno Nika Kovač: Moja 

odločitev 

Kosovelov dom, 

Kosovelova soba, 

MC Podlaga, 

Kosovelova 

knjižnica 

67  

7 24. 3. - spletno Beremo in gledamo: 

Čefurji raus 

Kosovelov dom, 

Kosovelova soba, 

MC Podlaga, 

Kosovelova 

knjižnica 

14 

8 25. 3. – 

spletno 

Milan Šelj -

Kosmatice 

Milan Šelj, 

Magdalena Svetina 

Terčon 

64 

9 29. 3. - spletno Navdih za življenje 

– spletna delavnica 

Karin Lavin 17 

 april    

10 12. 4.-12.5. – 

spletno 

Razstava ob 

obletnici igralke 

Eme Starc 

Martha Sotelo 

Bunjevac, Bojan 

Kavčič 

300 

11 12. 4. – 

spletno 

Navdih za življenje 

– 3. del 

Karin Lavin 17 

12 26. 4. - spletno Navdih za življenje 

– 3. del 

Karin Lavin 16 

13 29. 4. - spletno Pogovorni večer s 

Tanjo Matjaševič: 

Mnogoglasje in Eho 

Tanja Matjašević, 

Milan Šelj 

56 

 maj    

14 20. 5. – 

spletno 

Pogovorni večer z 

Jedrt Jež Furlan: 

Skoraj morilke 

Jedrt Jež Furlan, 

Tanja Matjaševič 

66 

15 25. 5. Razstava o Branki 

Jurca 

Srečko Rože 350 
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16 26. 5. Literarni večer 

Literarnega društva 

zlati čoln v sklopu 

TLK – spletno 

Kosovelova 

knjižnica Sežana, 

JSKD, LD Zlati čoln 

Magdalena Svetina 

Terčon in gostje 

24 

 junij    

17 2. 6. Beletrinini 

trubadurji v Sežani: 

Ciril Kosmač 

Beletrina, 

Kosovelova 

knjižnica Sežana, 

Kosovelov dom 

Sežana, Nanča 

Kosmač in Andraž 

Gombač 

67 

18 5. 6.-10. 6. Razstava ob 

svetovnem dnevu 

okolja 

Patricia Dodič 120 

19 10. 6. – do 

konca meseca 

Teden ljubiteljske 

kulture – razstava 

fotografij s 

snemanja dogodkov 

v TLK na Krasu 

Patricija Dodič, 

Magdalena Svetina 

Terčon 

240 

20 10. 6. do 23. 6. Razstava literature 

ob svetovnem 

dnevu beguncev 

Patricija Dodič 170 

21 13. 6. Snemanje ob TLK- 

branje poezije 

primorskih avtorjev 

– kasneje 

predvajano na tv in 

youtubu 

Kosovelova 

knjižnica, 

Kosovelova 

domačija , Literarno 

društvo zlati čoln, 

Združenje 

književnikov 

Primorske 

25 

22 16.-18.6. Slovenski dnevi 

knjige – knjižni 

sejem 

Konstruktivist, Libris 120 

 julij    

23 10. 7. Sanjal sem pesem, 

celo in lepo 

(spominski večer, 

posvečen Josipu 

Ostiju) 

Kosovelova 

knjižnica, 

Kosovelova 

domačija, Društvo 

slovenskih 

pisateljev, Literarno 

društvo zlati čoln, 

Združenje 

književnikov 

Primorske, KS 

Tomaj 

84 
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24 16. 7. Poezija in jazz Kosovelova 

knjižnica Sežana, 

Kosovelova 

domačija Sežana, 

ZTT Trst, KS Tomaj 

34 

25 21.7. Poslikani kamni 

Dunje Čebron – 

razstava 

Dunja Čebron 550 

 avgust    

26 21. 8. Dan odprtih vrat – 

Tomaj – ob 21. 

obletnici odprtja 

Margarana, 

Konstruktivist, Izak 

Ban, Dunja Čebron, 

Katja Prunk (sejem), 

Olga Kmetec, Vanja 

Debevec, Magdalena 

Svetina Terčon, KS 

Tomaj, KKS 

67 

27 21. 8. Literarni večer z 

Veroniko Simoniti: 

Ivana pred morjem 

v Tomaju 

Veronika Simoniti, 

Magdalena Svetina 

Terčon 

27 

28 28. 8. – konec 

novembra 

Razstava Čevlji od 

17. do 1. polovice 

20. stoletja 

Kosovelova 

knjižnica Sežana, 

Srečko Rože 

450 

29 30. 8. do 

konca 

septembra 

Razstava karikatur 

Radka Oketiča 

Kosovelovo 

knjižnica Sežana, 

Radko Oketič 

420 

30 30. 8. Odprtje Jolkinega 

kotička in simpozij 

o Jolki Milič 

Kosovelova 

knjižnica Sežana, 

Občina Sežana, 

Magdalena S. 

Terčon, Marija 

Pirjevec, Marija 

Mercina, Tatjana 

Pregl Kobe, Milena 

Mileva Blažič 

89 

 september    

31 1. 9. Prevajalska 

delavnica  

Kosovelova 

knjižnica Sežana, 

Center za slovensko 

knjiženvnost  

9 

32 20. 9. Obisk pesniške 

skupine Cassa dela 

poezija iz 

Salerna/Baronissija 

Sergio Jagulli in 

Raffaella Marzano, 

Giancarlo Cavallo, 

Gianluca Pacciucci, 

Roberto Dedenaro, 

Barbara Korun, 

Marko Kravos, 

15 
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Sinan Guđević, 

Urška Lunder 

 

33 29. 9. – 3. 10. Razstava ob 

mednarodnem 

dnevu gluhih 

Patricija Dodič 180 

34 30. 9.  Predstavitev knjige 

Ogenj, ki je zajel 

Evropo 

Borut Klabjan, 

Gorazd Bajc, Bojan 

Kavčič, Kosovelova 

knjižnica Sežana, 

ZZB za vrednote 

NOB in Društvo 

TIGR 

28 

 oktober    

35 6. 10 Predstavitev 

skupine Svobodne 

duše 

Doma na Krasu, 

Kosovelova 

knjižnica Sežana 

21 

36 27. 10. Just Makovec – 

Odpadnik 

Odprtje razstave s 

kulturnim 

programom ob 90. 

obletnici rojstva 

85 + 285 

 november    

37 16. 11. – 1. del 

spletno 

Dobra misel v vsak 

dom 

Kosovelova 

knjižnica Sežana, 

Občina Sežana, 

Zavod Za-vest 

16 

38 16. 11. – 2. del 

spletno 

Dobra misel v vsak 

dom 

Kosovelova 

knjižnica Sežana, 

Občina Sežana,  

15 

 december 

 

   

39 9. 12. Odprtje razstave 

Vedute Sežane 

Marija Milinković, 

Magdalena Svetina 

Terčon 

7 

30 20. 12. Odprtje razstave ob 

21. obletnici 

literarne nagrade 

Mlada Vilenica 

Kosovelova 

knjižnica Sežana, 

JSKD, Združenje 

književnikov 

Primorske 

300 

41-

51 

10 izvedbe Klekljarska 

delavnica 

Neža Bandel 80 

 

Sežana – Mladinski oddelek 

 

 datum naslov število 

obiskovalcev 

23 Od 7. 4. 2021 

 

Orehi – basen 

Kako so pulili repo 

Povprečno 15 na 

pravljico: 345 



 

29 

 

Iz pravljične 

skrinjice – 

pravljice (23) 

Kaj ni nikoli bilo in nikoli ne bo 

Pravljica o Mrakovi stopinji 

Zimska legenda o marijinih lučkah 

Snežno drevo 

Opica in vrag 

Veliko potovanje malega miška 

Šla kokoš je na semenj 

France Bevk: Povodni mož 

Kako je šaljivec pripovedoval vladarju 

izmišljotine 

Pes in človek 

Beračeva oporoka 

S. Kosovel: Pesmi 

Tulipanov cvet 

Lisička ima god 

Trije psi 

Tam leži, leži njiva 

Rodiške pravce in zgodbe 

Erikova mala ponev 

Tat z amuleti 

Kuhana sekira 

Mlinar brez skrbi 

O kozici, ki je znala šteti do deset 

Mož brez strahu 

Zajec dela za lisico 

Kaj nikoli ni bilo in nikoli ne bo 

Stara hiša št. 3 

Juha, ki iz buč se skuha 

Dopoldanski in popoldanski otroci 

Palček Anton 

24 24. 6. Razstava ilustracij D. Stepančiča ob Dnevu 

državnosti in 30-letnici slovenske države 

370 

25 6. 12.21 Povabimo besedo: Andrej E. Skubic 

Za učence 4. r. OŠ S. Kosovela Sežana 

41 

26  Razstava izdelkov učencev – povabimo 

besedo 

175 

 November, 

december 

Bralni palček – 6 izvedb 120 

  Rastem s knjigo: Sežana, Divača, Kozina – 

6 izvedb 

120 

 

 

Divača 

 datum naslov izvajalec število 

obiskovalcev 

 junij    

 21.6.-21.7. Razstava ilustracij 

D. Stepančiča ob 

Tanja Bratina Grmek 200 
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Dnevu državnosti in 

30-letnici slovenske 

države 

 september    

  Zbiranje spominov Zavod Dobra pot 7 

 14. 9. Srečanje z Ivkom 

Spetičem ob 90-

letnici rojstva 

Ivko Spetič, 

Magdalena Svetina 

Terčon, Lucija 

Klanac, TKŠD 

Urbanščica, Občina 

Divača, Knjižnica 

Divača 

27 

 18. 9. Prireditev ob 50-

letnici smrti 

pisatelja Franceta 

Magajne v Famljah 

TKŠD Urbanščica, 

Občina Divača, 

Knjižnica Divača 

210 

 2. 12. Janko Samsa: 

Lokomotive 

Knjižnica Divača, 

Janko Samsa 

95 

 

 

Komen 

 datum naslov izvajalec število 

obiskovalcev 

 januar    

1 29. 1.  Potopisno 

predavanje Bahami 

 29 

 februar    

 marec    

 april    

 maj    

2 12. 5. Mmmm… kako diši 

Razstava skupine 

Ježki iz vrtca 

Komen 

Agata Masten 

Bojana Trebec 

150 

3 30. 5. S knjižnim 

nahrbtnikom na 

potep po Kraškem 

robu 

Andrej Bandelj 

Marija Umek 

29 

 junij    

4 9. 6.  Zaključek Bralnega 

palčka V Komnu in 

Štanjelu 

Marija Umek,  

vzgojiteljice 

24+15 

5 14. 6.  Rastem s knjigo Marija Umek 

Vlasta Metlikovec 

Martina Štrancar 

18+20 

6 25. 6. Razstava ob 30. 

obletnici 

Ilustracije Damijana 

Stepančiča, razstavo 

250 
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osamosvojitve 

Slovenije 

postavila Marija 

Umek 

 avgust    

7 20. 8. Postavitev 

fotografske razstave 

Petra Devčića 

Peter Devčić 

Marija Umek 

180 

 september    

8 14. 9. Srečanje z 

nominiranci za 

Rožančevo nagrado 

Marija Umek 

Manca Košir 

Vesna Milek 

Robert Simonišek 

Pavliha Marko 

18 

9 16.9. Kulturni dan POŠ 

Štanjel 2. razred 

Učenci in učiteljica 17 

10 24.9. Pokukajmo v 

spomine 

1.Srečanje 

študijskega krožka 

7 

11 27.9. Kulturni dan OŠ 

Komen 2. razred 

Učenci in učiteljica 19 

 oktober    

12 4. 10. Postavitev razstave 

TULMATZOWITZ 

Kulturno društvo 

Tomačevica 

200 

13 8.10. Pokukajmo v 

spomine 

2. Srečanje ŠK 7 

14 27. 10. Obisk Vrtca Komen Mirjam Rener 

Marija Umek 

24 

 november    

15 10.11. Obisk vrtec Komen Agata Masten 

Marija Umek 

24 

16 12.11. Bralni Palček 

Tomaj, Dutovlje 

Marija Umek 15 

17 16.11. Bralni Palček 

Štanjel, Komen 

Marija Umek 15 

18 19.11. Razstava Z Žogico 

Nogico na Potep 

Vrtec Štanjel 75 

 december    

19 15.12. Razstava podvodnih 

fotografij Evgen 

Suban 

Marija Umek 

Evgen Suban 

180 

 

 

 

Kozina 

 

 

 datum naslov  izvajalci obisk 

 januar    

  Kakšno je moje 

življenje v času 

2.r.OŠDBB Hrpelje 

Patricija Dodič   

200 
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korone, razstava na 

šipah 

 18. Pravljična urica, 

posnetek, Opice in 

vrč (tibetska 

pravljica)- splet 

Patricija Dodič  24 

 Ves mesec  Zgodbarnica  Patricija Dodič  10 

 Februar  Kakšno je moje 

življenje v času 

korone, razstava na 

šipah 

2.r. OŠDBB Hrpelje 

Patricija Dodič  

150 

 Marec  Razstava na šipah, 

»Ženske, ženske, 

ženske« 

Patricija Dodič  150  

 April  Razstava na šipah, 

Stojan Ržek, Vaje v 

aprilu za Patricijo 

Stojan Ržek  150 

 Maj  Vse, kar si 

predstavljam, je 

resnično, razstava 

Lea Gluvak Zloch 150 

 Junij  Sanje v barvah in 

čipki, slikarska 

razstava 

Damjan's Iron Art, 

razstava malih 

motorjev, traktorjev 

itd.  

Na šipah:Pomlad na 

Kozini,razstava 

ilustracij in lepljenk  

 

Razstava ilustracij 

Damijana Stepančiča 

ob 30-letnici 

slovenske države in 

Dnevu državnosti 

 

Katica Podbršček 

Damjan Baša  

Noemi Dolenc 

 

Magdalena, Maja, 

Patricija  

Zgodbarničarji  

 

 

 

 

pripravila Patricija 

Dodič 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ŠK Zgodbarnica   10 

 Julij, avgust V globini podzavesti, 

slikarska razstava  

Lokomotive, 

razstava maket 

Valentina Babuder 

Janko Samsa  

200 
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 september Opečnat svet, 

razstava 

 

Teja Ljubič 

 

150 

  ŠK Zgodbarnica   Zgodbarničarji   10 

 oktober Torbice šivam doma, 

razstava ročno 

izdelanih torbic 

Monika Bubnič  

 

100 

  ŠK Zgodbarnica Zgodbarničarji 10 

 November  Moja pot, slikarska 

razstava 

Nives Uljan 

 

150 

  ŠK Zgodbarnica Zgodbarničaji 10 

 December  Portali, ki peljejo 

vase, slikarska 

razstava  

Ondinina uteha v 

cvetju, razstava 

svilenih rož  

Tanja Preželj 

Ondina Kljun  

150 

 

 2019 

 OtP Ot.št. Od.P O brez 

razstav 

O (Ot.+O 

skupaj) 

Sežana 181 4.462 148 2.327 6.789 

Komen 22 799 29 926 1.725 

Divača 13 925 25 790 1.715 

Kozina 14 544 39 359 903 

Skupaj 230 6.730 241 4.402 11.132 

 

 

 

  2020 2021 

 OtP Ot.št. Od.P O brez 

razstav 

O z 

razstvami 

O 

Ot. + 

Od. 

skupaj 

Otp Otšt Odp Obrez 

r 

O z 

razstavami 

O 

skupaj 

Sežana 52 1.750 48 841 1.855 2.591 38 1.171 53 1.293 5.274 2.464 

Komen 13 539 9 233 1.525 772 12 416 7 83 893 499 

Divača 2 55 7 212 212 267 0 0 5 244 495 244 

Kozina 3 155 16 300 2.290 455 3 374 13 50 1.310 424 

Skupaj 70 2.499 80 1.586 5.882 4.085 53 1.961 76 1.670 7.772 3.631 
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Legenda: OtP = število prireditev za otroke, Ot. št. = število udeleženih otrok, Od.P = število prireditev za odrasle, Od.št = število udeleženih 

odraslih*Brez ogledov razstav.  

Seznam prireditev je v prilogi.** 

 

Zaradi epidemije koronskega virusa je knjižnica poslovala v omejenem obsegu. Prireditev 

smo zmanjšali za dve tretjini običajnega programa. Večino dogodkov smo preselili na splet. V 

Sežani smo jih izpeljali v sodelovanju z drugimi javnimi zavodi, saj imamo isto občinstvo. 

 

                                                          

19 KOSOVELOVA DOMAČIJA V TOMAJU  

 

V letu 2021 je Kosovelovo domačijo obiskalo 1.055 obiskovalcev. Zaradi ukrepov ob epidemiji 

koronskega virusa je bila domačija več tednov zaprta, kar se je poznalo tudi pri obisku. Večjih 

skupin skoraj ni bilo, veliko je bilo individualnih gostov. Ob 21. letnici odprtja Kosovelove 

domačije smo imeli tudi dan odprtih vrat, ki je privabil veliko obiskovalcev. 

 

 

 20 SODELOVANJE  

  

22.1 S knjižnicami    

Veliko dogodkov je zaradi epidimije odpadlo. Tiste projekte, ki niso vezani na fizični obisk v 

knjižnici, pa smo izpeljali. 

  

22.1.1  Dobreknjige.si   

Kosovelova knjižnica Sežana sodeluje tudi v projektu dobreknjige.si. To je spletni portal s 

priporočilno kakovostno literaturo. Oblikujejo ga vnašalci iz slovenskih splošnih knjižnic, ki na 

ta portal vnašajo podatke o knjigah. Nastaja sproti in je ažuren. Težišče izbora je pri sodobnem, 

najnovejšem romanu.  

Splošne knjižnice s portalom dobreknjige.si promoviramo branje in dobro literaturo. Izpostaviti 

skušamo kakovostni potencial knjižničnih zbirk, racionalizirati naše delo, prispevati k 

enakomernejšemu razvoju knjižnične dejavnosti, utrditi medsebojno sodelovanje in ne nazadnje 

– k sooblikovanju naše knjižnične ponudbe.  

 

22.1.2  Obrazi slovenskih pokrajin 

To je spletni leksikon, v katerega vnašamo podatke o osebnostih, ki so s svojim delom vplivale 

na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje iz leta 

v leto. 

   

22.1.3  Dan slovenskih splošnih knjižnic  

Tudi letos je bila skupna akcija v slovenskih splošnih knjižnicah od 19. do 28. novembra. Njen 

namen je bil promovirati knjižnično dejavnost in pridobivati nove člane. Ta teden smo v 

knjižnici bralce seznanjali z možnostmi uporabe knjižnice, predvsem e-virov, imeli pa smo tudi 

dan brezplačnega vpisa.  
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22.2 Z drugimi organizacijami  

 

22.2.1  Bralni palček 2020/2021 

V šolskem letu 2020/2021 akcije nismo izpeljali zaradi ukrepov ob epidemiji koronskega 

virusa. Posledično se je v knjižnico včlanilo manj otrok, ki obiskujejo vrtec v zadnjem letu pred 

vstopom v šolo. 

 

22.2.3 Rastem s knjigo 

Projekt Rastem s knjigo smo v šolskem letu 2020/2021 izvajali za učence 7. razredov OŠ in 

dijakov 1. letnikov SŠ.  

 

Rastem s knjigo – osnovna šola 

Na osnovnošolski stopnji v okviru projekta Rastem s knjigo knjižnico obiščejo sedmošolci. V 

šolskem letu 2020/2021 so nas obiskali v sklopu projekta vsi osnovnošolci in prejeli knjižna 

darila.  

 

 

Rastem s knjigo – srednja šola 

V letu 2021 nismo izvedli srečanja v okviru projekta Rastem s knjigo zaradi epidemiološke 

situacije.  

22.2.4 Povabimo besedo 

V letu 2021 smo se prijavili na razpis za projekt Povabimo besedo, ki ga omogočata Društvo 

slovenskih pisateljev in javna agencija RS za knjigo. V decembru smo za učence 4. razredov 

OŠ Srečka Kosovela Sežana virtualno gostili pisatelja Andreja E. Skubica. 

 

22.2.5  Dnevi evropske kulturne dediščine  

Tudi Letos smo sodelovali v tem projektu s skupino Svobodne duše, v katerih so ustvarjali na 

temo kulturne  Člani skupine Svobodne duše so svoja dela pisali na daljavo, ob koncu leta pa 

so kot po navadi izdali brošuro s svojimi prispevki in jo predstavili v knjižnici. 

  

 

22.2.7  Dnevi slovenske knjige 

Na dogodku, ki ga je organiziralo Društvo slovenskih pisateljev, je Kosovelova knjižnica 

Sežana sodelovala drugič. Ob dnevih slovenske knjige smo v prostorih knjižnice organizirali 

knjižni sejem, na katerem je sodelovala Založba Libris iz Kopra in Ljudska univerza Sežana – 

Kosovelova soba. 

   

 

22.3 Projekti v okviru knjižnice  

 

 

22.3.1 Poletna avantura 2021 

V letu 2021 smo v mesecih juliju in avgustu pripravljali samo tematsko povezane pakete. 

Pakete Poletne avanture pripravljamo zaposleni za promocijo dobrih knjig, ki si jih bralci 
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izposodijo kot pakete presenečenja. Bralci so tematske pakete dobro sprejeli, nostalgično 

pogrešajo pa tudi klasične naključne pakete. 

 

22.3.2 Poletna avanturica  2021 

Pakete presenečenja s tremi knjigami smo pripravili tudi na mladinskem oddelku, za stopnjo P 

in M. 

 

22.2.5  Bodi kul, beri ful 

Mladinski oddelek Kosovelove knjižnice Sežana je letošnje poletje tretjič zapored povabil 

osnovnošolce k bralni akciji Bodi kul, beri ful. Zaključno srečanje je bilo tokrat v začetku 

septembra v Mitskem parku Rodik. Vsi sodelujoči bralci so prejeli tudi lepo priznanje 

bralec/bralka na ful in darilca, ki so nam jih omogočili sponzorji: Fructal, d. o. o., Kosovelov 

dom Sežana in Založba Miš ter Kosovelova domačija Sežana.  

 

22.2.7 (Iz)berimo mi po svoje 

Tudi v letu 2021 smo naše bralce spodbujali z bralnim izzivom Izberimo mi po svoje, v 

katerega je bilo vključenih 31 bralcev. 

 

23 ŠTUDIJSKI KROŽKI  

  

V Kosovelovi knjižnici Sežana organiziramo študijske krožke, ki jih vodijo naši strokovni 

delavci. Žal jih je bilo v letu 2021 malo, ker nismo prejeli sredstev z razpisa MZK in ker razmere 

niso omogočale druženja, tako da je tudi ta dejavnost potekala na daljavo. V letu 2021 sta 

pravzaprav delovala samo trije krožki:  Bralni študijski krožek Sončna ura in Zgodbarnica ter 

nov krožek v Komnu – Pokukajmo spomine. 

 

23 ZAKLJUČEK  

 

Tudi v letu 2021 je knjižnična dejavnost potekala v izrednih razmerah. V prvi polovici leta je 

knjižnica, zaradi izrednih razmer, delovala v omejenem obsegu in na različne načine. V drugi 

polovici meseca – v oktobru, pa je bila zaprta, ker smo izpeljali inventuro ob nameščanju RFID 

opreme. Kulturnih prireditev zaradi ukrepov skoraj ni bilo. Zaradi tega smo izgubili stik z 

mladimi bralci, kar se bo poznalo tudi v prihodnjih letih.  

Kljub številnim omejitvam so naše knjige našle pot do bralcev in bralci pot do njih, strokovni 

delavci pa so odkrivali nove oblike dela za delo z bralci in gradivom. Z obračunavanjem 

zamudnine pa smo pridobili tudi več lastnih sredstev.  

Največja pridobitev za našo knjižnico je RFID oprema. Z novo obliko izposoje in vračila 

gradiva so zadovoljni tako bralci kot zaposleni, zlasti mladi pa so navdušeni nad notranjim 

knjigomatom v osrednji knjižnici. Pred osrednjo knjižnico v Sežani smo namestili zabojnik za 

vračilo knjig, ki so ga bralci precej uporabljali, predvsem tisti, ki niso imeli pogojev PCT ali 

časa za vstop v knjižnico. Na osnovi poročila lahko sklepamo, da bodo knjižnice spet kmalu 

zaživele kot v obdobju pred epidemijo. 

 
 mag. Magdalena Svetina Terčon, direktorica 
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