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Gremo skupaj tja … 
… kjer so zgodbe doma. Kjer nas čaka nešteto besed, zloženih v zgodbe, ki jih lahko 

izbiramo. Svobodno, brez zapovedi, po trenutnem navdihu. Nihče nam ne očita, ker smo 

izbrali to ali ono. Ker smo zreli bralci, vemo, da imamo pravico, da preskakujemo strani, da 

beremo kadarkoli in kjerkoli, da samo listamo po knjigah, da zgodbe ne preberemo in da o 

prebranem molčimo. Zato nam tudi tiste malo manj všečne zgodbe ne delajo težav. Jih pač 
preskočimo, odložimo in sežemo po drugih. 

 

Gremo skupaj tja … 
… kjer so knjige doma. Kako mogočni vzvodi so knjige za našo zavest in tudi za naše 
nezavedno? Včasih dajo sanje podnevi in vzamejo spanec ponoči, nas razjočejo in 
nasmejijo, ranijo in ozdravijo, oklofutajo, tudi prestrašijo in streznijo.  
Živimo v času, ko je na svetu ogromno knjig. Potovanje bralca se nikoli ne konča. Potuje od 
ene do druge knjige, se pri kakšni zadrži malce dlje, z drugo se samo spogleduje, k tretji se 
morda celo vrne. In prav svoboda gibanja in izbire naredi bralčeva potovanja še mikavnejša. 
Za tiste, ki beremo, svet ni en sam – selimo se iz enega v drugega, zato lažje razumemo 
tistega, v katerem živimo. Če smo imeli srečo v življenju, da smo osebno rastli, nam bodo 

iste knjige vsakič povedale novo zgodbo.  
 

Gremo skupaj tja … 
… kjer so besede doma. Besede imajo moč – z besedami podiraš in gradiš, dobiš, 

zapraviš, zbližaš, spremeniš … Besede imajo moč. 
 

Gremo skupaj tja … 
… kjer so znanje, informacije in podatki doma. Gremo v knjižnico, saj brez nje ne gre! 
Knjižnice so nevtralne, zaupanja vredne ustanove, z dolgoletno tradicijo, v njih se prepleta 
tradicionalno s sodobnim. Pomagajo pri učenju, izobraževanju, družijo, povezujejo, tkejo 
vezi med ljudmi ... Bogatijo besedni zaklad. Če imamo velik besedni zaklad, lahko z malo 
besedami veliko povemo. Prave kombinacije črk in besed nas delajo izjemne. Knjižnice so 
prostor vseživljenjskega učenja. Zbirajo in hranijo dokumente lokalne zgodovine. 
Povečujejo kakovost življenja posameznika in s tem lokalne skupnosti. Spodbujajo k 
pozitivni miselnosti. So srce lokalne skupnosti, eni jim pravijo tudi dnevna soba lokalne 

skupnosti. Približno vsak peti prebivalec naše doline je član knjižnice. Mi si želimo, da bi 
tudi vsi preostali začutili, spoznali in užili bogastvo, ki ga ponuja knjižnica ... Knjižnica je 
prostor za vse čase, vse generacije, vse ciljne skupine ... Knjižnica je privilegij – dostopen 

vsakomur. 

Nekoč je bralka zapisala: »Knjižnica je zame, kot za mnoge zveste bralce, posvečen kraj, 
kraj kjer izginja teža dneva in v njej zbledi vse, kar je slabo, in mir leže na vznemirjeno 
dušo. Vi, knjižničarji, ste zame tkalci mreže bralcev, povezovalci pozitivnih misli … 
skratka, ljudje v knjižnicah ste prijatelji, ste ljudje s pozitivno energijo.« 
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Gremo skupaj tja … 
… kjer je branje čudežno potovanje. Branje je samotno opravilo, ki nevidno tke 

nove vezi in nas druži. Tako nastajajo nove bližine. Je odlična prostočasna dejavnost, ki 

nič ne stane in ogromno daje. Branje je še veliko več. Branje je vse. Sami smo s črkami, 
ki se druga za drugo zlagajo v besede. Včasih se zložijo tako lepo, da se ne moremo 
odmakniti od njih. Ostajamo s knjigo, njeno globino in vsebino.  

Ne verjamem, da bi bil svet boljši, če bi ljudje več brali, in ne verjamem, da bi s 
knjigami lahko ustavili vojne, izkoreninili lakoto in bolezni. Verjamem pa, da lahko prav 

s knjigami ustvarimo trenutke, za katere nam ne bo nikoli žal.  
Zato, drage Savinjčanke in Savinjčani ter vsi preostali, gremo skupaj tja … Hvala, ker 
sprejemate naše povabilo, in hvala, ker se pustite zapeljati čudežnemu in čarobnemu vaše 
knjižnice. 
Ponosna, ker sem direktorica knjižnice, ki ima toliko krasnih članov, toliko izjemnih 
bralcev, toliko prijaznih podpornikov, toliko odličnih sogovornikov, tako razumevajoče 
financerje in odločevalce ter tako prijazne knjižničarje, vas prisrčno in toplo 
pozdravljam, 

 

Jolanda Železnik 
 

Gremo skupaj tja … 
…kjer sta dve čarobni besedi, ki pišeta vse zgodbe, sam in skupaj. Brez tega, kar 

je v meni, ni čarobne pokrajine skupaj, ki se razlega med nami. Četudi bo vedno res, da 
sta pogovor in dotik najboljša pot za sprehode med nami, pa je knjiga tista, ki čuva 
največ poti za odhajanje in prihajanje. Saj, kdo pa je knjiga, človek vendar, ki si 
neskončno želi, da bi skupaj odšli tja, kjer nam bo lepo, ko bomo skupaj in sami … 

Lepo število zgodb smo izbrali za sprehode. Vabimo vas, da ste z nami v deveti sezoni 
branja v projektu Savinjčani  beremo, ki ga začenjamo 20. novembra 2015, na dan 
slovenskih splošnih knjižnic. 
Z vpisom v katerikoli enoti Medobčinske splošne knjižnice Žalec (www.zal.sik.si) boste 

postali član skupnega branja.  Prejeli boste brošuro z izborom branja. Knjige si lahko 

sposojate v vseh enotah knjižnice. Svetujemo, da si posamezne naslove rezervirate, tako 
boste zapisani v čakalno vrsto. 
Vse o projektu Savinjčani beremo najdete na domačih straneh knjižnice pod zavihkom 
Projekti. Izbrano branje naj bodo vaši sprehodi skozi življenje daljše časovno obdobje; 
do maja, ko vas bomo povabili na zaključno prireditev, pa morate prebrati vsaj pet knjig. 
Želimo si tudi vaših zapisov o prebranem. Oddali jih boste na koncu branja v eni od enot 
knjižnice.  
 

Sprehod že dolgo ni bil tako dobra izbira, kot je ta, ko odhajamo s knjigo. 
 

Irena Štusej, bibliotekarka 
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LJUBEZNIVEC / Julia Franck 

 

Všečna zgodba, ki ravno dovolj 
široko odstre zaveso, da 
prepoznamo intimnost, veliko 

temo. Pripoved o Beyli, ki se 

naseli v stanovanju umrle in se 

zaplete v ljubezensko razmerje s 

sosedom, je zaprta v spalnične 
prostore, a premore poleg 

sladkobnosti tudi precej 

detektivskega. 
 

ANALFABETKA / Agota Kristof 

 

V minimalističnem, skoraj otroškem 
pripovednem slogu beremo izpoved 

sodobne pisateljice, ki ne piše v svojem 
jeziku. Veliko moč izpovedi poznavalci 
pripisujejo spominu na vojno, zatiranje, 

osamljenost, tujost. 

Knjiga je izšla v okviru Programa za 

pomoč pri izdajanju Valentin Vodnik, 
prejela je podporo Francoskega inštituta 
Charles Nodier v Ljubljani. 

 

SAMO PRIDI DOMOV / Andrej E. Skubic 

 

Politično tajkunstvo in korupcija, nič 
novega, bo kdo rekel. A je vendarle sveža 

tema v  slovenski literaturi. Nastavlja 

ogledalo skušnjavi, človeški bližini, 
družbenemu uspehu in padcu, pri tem pa želi 
biti kriminalka in drama, kot je komu ljubo.  
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/ Siri Hustvedt 

/ Alex Capus 

TEČEJO, TEČEJO NITKE /  
Marija Ahačič Pollak 

 

Tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo v 

lepi Dragi … Poznamo pesem in vemo, da jo 

je z brati Avsenik pela Marija Ahačič Pollak. A 
se je leta 1960 sled za njo v Sloveniji 

zabrisala. Z možem od tega leta živi v Kanadi, 
kjer s pesmijo promovira slovensko kulturno 

in glasbeno tradicijo. 

 

ALMA KARLIN, DRŽAVLJANKA 
SVETA / Jerneja Jezernik in  

 

SAMA / Alma M. Karlin 

 

Komaj osemnajstletna se je krhka celjska 

upornica Alma M. Karlin odpravila na 

študij jezikov v London. Precej pogumno za 
tisti čas, a ne brezglavo. Vse, kar je 

potrebovala, je nosila s sabo, se je naučila in 
prislužila. Potovala je dolga leta, a se je 

vrnila na celjsko podeželje, kjer je s 
prijateljico Theo dočakala svoj zadnji dan. 

Spoštovanje. 
 

MED PADARJI IN ZDRAVNIKI 

in MOLOH / Janko Kač 

 

Hmeljar, pisatelj, novinar, urednik, 

rojen v Latkovi vasi. Savinjska 

dolina in hmelj sta bila hvaležna 
snov za njegovo pisateljevanje. 

Njegova dela so bogat vir za 

spoznavanje savinjskega kmečkega 
življenja, slogovno pa je njegova 

pripoved razgibana, polna narečnih 
besed. 
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CVETJE V JESENI / Ivan Tavčar 
 

Tavčar velja za enega najboljših 
slovenskih pripovednikov 19. 

stoletja. Meta iz Cvetja v jeseni je 

še vedno podoba najčistejše 
ljubezni. 

 

 

SKRIVNE SESTAVINE LJUBEZNI  

/ Nicolas Barreau 

 

Pariz, odet v lahkotno zgodbo mlade lastnice 

pariške restavracije. Na sprehodu po pariških 
ulicah si celi razbolelo srce, ko jo zapusti fant. 

Stopi v majhno knjigarno in tu se zgodba začne … 
 

TRAVNATI GRAD / Karen Viggers 

 

Naravoslovna izobrazba avtorice nas zmore 

prepričati o verodostojnosti zgodbe. Kako 
omejiti pretirano razmnoževanje kengurujev 

in krivda v povezavi z Aborigini sta glavni 

temi zgodbe v zbirki Srebrne niti, ki v svojih 

zgodbah izpostavlja, da s složnostjo 
bogatimo življenje. 
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7 KG DO EVA LUNA / Isabel Allende 

 

Roman je zgrajen iz glavne in številnih 
stranskih pripovedi; iz zgodbe o Evi in Evinih 

zgod, ki jih pripoveduje poslušalcem, njih 
glavna junakinja pa je Eva. Kompleksna 

pripoved, a vredna branja. 
 

OSTANKI DNEVA / Kazuo Ishiguro 

 

Svojega dostojanstva gospodar in hlapec, angleški 
butler Stevens, je glavna oseba pripovedi. Precej 

hitro osvojimo njegov tok razmišljanja, a njegove 
odločitve težko predvidimo … 

 

SAMARKAND / Amin Maalouf 

 

»Na dnu Atlantika leži neka knjiga. 

Pripovedoval bom njeno zgodbo.« 

Obetaven začetek. Je roman o poeziji 
in ljubezni, so drobci rokopisa 

slovitega pesnika, drobci Titanika, 

legendarne ladje, in drobci ljubezni. 

 

ISKANJE EVE / Damijan Šinigoj 
 

Mladinski roman. Internetnim dopisovalcem 

zgodba obeta, da je tudi srečanje v realnem 
svetu kljub razdalji povsem mogoče, če vpleteš 

starše, tovornjakarje, šoferke in plovno izpravne 
čolne. Vendar, pozor, tudi čustvene dileme so 

del zgodbe. 

ČUDOVITE LETEČE 
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DRUGA ROKA / Chris Cleave 

 

Druga roka je zgodba o šestnajstletni nigerijski 
deklici Čebelici (Little Bee), ki čaka na izgon iz 
Velike Britanije. Njena usoda je povezana z 

angleško družino. Pobegne iz nastanitvenega 
centra, da jo poišče. Ganljiva zgodba o 

pogumnih ženskah. 
 

AMERIŠKA VIZA / Juan de Recacoechea 

 

Zgodba velja za najboljši bolivijski roman, je 
tudi precej hudomušna in razkriva poseben 

humor. Koliko je učitelj angleščine pripravljen 
narediti za to, da dobi ameriško vizo? 

SIMONOVE PRIČE / Rudi Podržaj 
 

Prva zgodba vas bo povlekla v krog dvanajstih; do zadnje se 

vam ne bo uspelo izvleči. Iz zgodbe v zgodbo boste 
sestavljali podobo izkoriščevalskega mulca Simona, 

nabritega šolarja, prek njega pa spoznali tudi vrsto odraslih. 
 

SEBASTJAN IN MOST  in 

 PASJA ULICA / Tone Partljič 

 

Zgodba Sebastjan in most je 

najbrž avtorjev poklon krajem, 
pokrajinam, pomembnim ljudem 

in vsem, ki so ustvarjali 

zgodovino, a se v njej razblinili. 

Pasja ulica pa je le ulica v 

pripovedi na levem bregu 

Maribora, v njej pa stoji 

umetniški blok, poln zanimiv 
ljudi.  
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/ Juan de Recacoechea 

POZABLJENA ŽETEV / Lili Novy 

 

»Zakaj si se odprlo, o srce, do dna? 

Nekaj je vate vdrlo kakor v rožo 

čebela, ki je vanjo sedla in sladkost ji 

vzela. Roža trpeče vsa.« Pesnica 

drugih časov in drugačnih razmer 
ostaja aktualna tudi za sodobnega 

bralca. 

CHARLIEJEV SVET / Stephen Chbosky 

 

Mladinski roman. Pokrajina srednje šole, ki 
je ni na nobenem zemljevidu: prijatelji, prvi 

zmenki, družinske razmere, seks, droga. Več 
kot dovolj snovi za razmislek in pogovor. 

 

/ Rudi Podržaj 

KRADLJIVKA KNJIG / Markus Zusak 

 

Tankočutno vam smrt pripoveduje zgodbo o 
Liesel, ki med drugo svetovno vojno živi v 
rejniški družini. Na pogrebu prvič ukrade 
knjigo – priročnik za grobarje. Odtlej 
postanejo knjige njena strast. Deli jih z 

drugimi, da lažje preživijo čas. 
 

SEBASTJAN IN MOST  in 
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POTAKNJENCI in 7 KG DO 

SREČE / Maja Gal Štromar 
 

Sleherni slovenski roman je 

stigmatiziran, še preden pride iz 
tiskarne. Kasneje se od marsikaterega 

odlepijo vnaprejšnji zaznamki 
neberljivosti, odsotnosti dogajanja, 

pasivnosti junakov in podobno. Oba 

romana avtorice sta daleč od stigme; 
prvi je triler, drugi pa hudomušna 

izpoved slovenske igralke. 
 

 

KLICAL SEM GA KRAVATA / 

 Milena Michiko Flašar 
 

Čeprav klop stoji na Japonskem, bi lahko stala 

kjerkoli. Povsod so prazne klopi in ljudje, ki sedajo 

nanje, ker ne zdržijo storilnostnega pritiska. Je 
zgodba dveh na klopi, med katerima se stke nevidna 

nit, ki ju krepi. 

 

ČUDOVITE LETEČE 

KNJIGE GOSPODA 

MORRISA LESSMORA / 

William Joyce 

"Zgodba vsakogar je pomembna, 

je govoril Morris. In vse knjige so 

mu pritrjevale." 

Nenavadno in univerzalno. 
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Ivan Tavčar NEŽNOST VOLKOV / Stef Penney 

 

Kanadska divjina, v njej pa vasica s peščico 
prebivalcev. Nezaupljivi so do tujcev, tudi drug do 

drugega. Gospa Ross je v zakonu, ki škriplje, tudi s 
sinom se ne razume najbolje. Ko najdejo truplo, 

izgine sin. Odloči se, da ga s pomočjo Indijanca 
poišče in opere skrivnostne krivde. 

Costa Book Award 2008 

ZLOČIN / Mateja Črv-Sužnik 

po delu Jakoba Alešovca 

 

Brali boste eno prvih slovenskih kriminalk iz 

leta 1874. V izvirniku nosi roman naslov 

Mati ga izda, avtor pa je Jakob Alešovec. S 

posodobljenim besediščem Mateje Črv-

Sužnik je zgodba prava knjižna poslastica. 
 

/ Karen Viggers 

POLIANA / Eleanor Hodgman Porter 

 

Enajstletna sirota Poliana, optimistična deklica, se 
preseli k svoji bogati, a strogi teti. Oče jo je bil 

naučil igro hvaležnosti, tako je ves čas vesela, s 
svojo naravnanostjo pa omreži celotno mesto. 

Polianizem je tisto, česar bi se lahko naučili iz te 
zgodbe. 

 

OTROČJOST / Primož Čučnik 

 

Avtorjev prozni prvenec. Opisuje običajno 
otroštvo brez posebnih travm, ki bi 
zaznamovale odraslost. Povedati želi le, da 
obujajmo otroka v sebi in imejmo posluh za 

otroške reči. 
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POLETJE BREZ MOŠKIH / Siri Hustvedt 

 

Ameriška pisateljica s svojo 
provokativnostjo z lahkoto izzove tudi 

slovensko bralstvo. Njenemu razumevanju 

moških in žensk se pridružimo in odzovemo 
na svoj komorni način že med branjem. In 
zgodba? Klišejska: mož sporoči, da po 
tridesetih letih zakona potrebuje pavzo … 
 

 

  

LEON IN LOUISE / Alex Capus 

 

Resnična zgodba je s podstrešja spominov, 
saj gre za mlado ljubezen, v katero poseže 

prva svetovna vojna. Čas ju po desetih 
letih ločitve naplavi v Parizu, vsakega v 

svoji zgodbi, a v srcu in mislih še vedno 
skupaj. Sledi nemška okupacija Pariza … 

 

RESNICA O AFERI HARRY 

QUEBERT / Joël Dicker 
 

Nič ni, kot se zdi. Tudi odgovor na 
poizvedbo, kdo je pred tridesetimi 

leti umoril petnajstletno Nolo, ni 

ulovljiv. Njene ostanke sicer po 

dolgem času naključno izkopljejo 
na vrtu pisatelja Harryja Queberta, 

a tu se zgodba šele začne. Triler je 
uročil že milijone bralcev. 
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Julia Franck 
BRSKANJA / Vinko Möderndorfer 
 

Bolj kot vse avtorjeve prejšnje zgodbe so te 
v Brskanjih namenjene staranju, demenci, 

izgubi, smrti. Teme, ki jih nosimo vsi v 

paketu z življenjem. Čeprav so morda v 
mnogih odtenkih sive, pa avtorjeva 

pripoved vabi z ene strani na drugo in tako 

do konca, ko zmoremo reči, da je bilo 
vredno. 

 

SEDEM BESED in SOBOTNE 

ZGODBE / Mirana Likar Bajželj 
 

Avtorica je sodobna 

pripovedovalka. V zgodbah 

portretira vse družbene sloje in 
generacije. Njeno pero zna ujeti 

glasove in jih z raznovrstnimi 

jezikovnimi registri prenesti na 

papir. Ne gre za lahkotno, sobotno 

branje, temveč za zrelo in 
polnokrvno. 

 

Andrej E. Skubic 

ASTRID LINDGREN in  

ZVEZDA ASTRID / Marjan Marinšek 

 

»Hej, Pika Nogavička, hulahop, hulahej, 

hulahopsasa!« Pika, najdrznejša punca na svetu, 
in Astrid, Švedinja stoletja, sta neločljiva dvojina. 

V obeh knjigah lahko v zapisu Marjana 

Marinška, velikega prijatelja pisateljice, spoznate 
njeno življenje ter Piko in njeno pot v svet. 
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NE PREMIKAJ SE / Margaret Mazzantini 

Po romanu Novorojen v slovenskem bralnem 

prostoru spet šelesti zaradi novega romana 
Ne premikaj se. Kirurg Timoteo želi hčeri po 
njeni nesreči povedati, kako je ona edina 
izpolnitev v njegovem življenju. Ničesar ne 
zmore praznine v ljubezni napolniti tako kot 

otrok. 

Italijanski literarni nagradi Strega in 

Grinzane Cavour. 

 

IZGUBLJENI KOVČKI / Jordi Punti 

Prvenec katalonskega pisatelja je skoraj 

neverjetna zgodba štirih bratov istega očeta 
in štirih mater. Christof, Christophe, 

Christopher in Cristofol. Izvejo, da je oče 
pogrešan, se zberejo in skušajo izvedeti, kaj 

se je zgodilo. Zabavno, a tudi boleče. 

TIRZA / Arnon Yasha Yves Grunberg 

Vsebina nizozemskega pisatelja pušča za sabo 
literarni užitek in nešteto vprašanj. Ali sme 
tvoje življenje v poznih petdesetih obviseti na 
najmlajšem otroku, ker bi sicer spolzelo? Kje 
so meje brezmejne ljubezni? Koliko prenese 

človek, preden se upre? 
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TELESA V TEMI / Davorin Lenko 

Ganljiva je avtorjeva zmožnost vživljanja, kajti 
bolečini, zapisani v brezosebni naraciji, bralci 
običajno ne verjamejo. Ton pripovedi je ranjen, a 
kako bi sicer zapisal zgodbo o moškem, ki zboli 

… 

Kresnik 2014 

 

ZLOVEŠČI OTOK / Dennis Lehane 

Psihiatrična bolnišnica za zločince na 
zloveščem otoku. Zvezni šerif naj bi 

raziskal izginotje nevarne morilke. 

Odkrije zaroto in se vplete v psihološko 
igro, ki ga sooči z njegovimi najhujšimi 

strahovi. Osupljivo. 

 

TRI PRSTE POD POPKOM /  

slovenske ljudske erotične,  
nagajive in kvantarske pesmi 

Vrstice tovrstnega pesnjenja so predvsem 

etnološko gradivo, ki govori o duhu in 
razmišljanju slovenskega človeka v 
določenem času in prostoru. Ne zgrešite 
avtorskega pogleda na erotiko v slovenski 

ljudski likovni umetnosti na koncu knjige. 

 



OBČINSKA KNJIŽNICA 

BRASLOVČE 

Tel.: 03/705 91 98 

skbraslovce@zal.sik.si 

torek od 12.30 do 18. ure 

četrtek od 12.30 do 18. ure 

sobota od 8. do 12. ure 

 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA 

PREBOLD 

Tel.: 03/705 35 40 

skprebold@zal.sik.si 

torek od 14. do 18. ure 

sreda od 14. do 18. ure 

četrtek od 8. do 12. ure 

sobota od 8. do 12. ure 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA 

GRIŽE 

Tel: 0599 36 602 

kkgrize@zal.sik.si 

sreda od 15. do 18. ure 

 

MEDOBČINSKA SPLOŠNA 

KNJIŽNICA ŽALEC 

03/712 12 52 

skzal@zal.sik.si 

ponedeljek  

od 8. do 18. ure 

torek od 8. do 14. ure 

sreda od 8. do 18. ure 

četrtek od 8. do 14. ure 

petek od 8. do 18. ure 

sobota od 7. do 12. ure 

 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA 

TABOR 
Tel.: 03/703 20 92 

sktabor@zal.sik.si 

torek od 14. do 18. ure 

 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA 

ŠEMPETER 
Tel: 041/526 407 

kksempeter@zal.sik.si 

torek od 16.30 do 18.30 

 

 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA 

POLZELA 

Tel.: 03/703 32 04 

skpolzela@zal.sik.si 

ponedeljek  

od 12. do 19. ure 

sreda od 12. do 19. ure 

četrtek od 8. do 14. ure 

petek od 8. do 14. ure 

sobota od 8. do 12. ure 

 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA 

VRANSKO 
Tel. 03/ 703 12 80 

skvransko@zal.sik.si 

torek od 12. do 18. ure 

petek 12. do 18. ure 

sobota 8. do 12. ure 

 
 

 KRAJEVNA KNJIŽNICA 

LIBOJE 
Tel: 041/526 407 

kkliboje@zal.sik.si 

ponedeljek  

od 16. do 18. ure  

 
 

 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA 

PONIKVA 
Tel: 03/777 85 23 

kkponikva@zal.sik.si 

torek od 13. do 16. ure  

 

 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA 

PETROVČE 
 

Tel.: 068/16 53 25 

kkpetrovce@zal.sik.si 

torek od 11. do 13. ure  

petek od 15. do 18. ure 

 

( Ilustracija iz knjige Joyce, William: Čudovite leteče knjige gospoda Morrisa Lessmora, Izdala Modrijan založba, d.o.o.) 
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