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Brez nje ne gre …



Nekaj je v zraku …

… je zapisal veliki mojster besede Tone Pavček. »Nekaj lepega, nežnega, mimobežnega … Je to za pesem skrivnostni 
navdih? Ali ljubezen? Njen dih in izdih?«

Tudi mi, vaši knjižničarji, čutimo, da je nekaj v zraku …

Čutimo upanje, da vam bo všeč letošnji seznam knjig, ki smo jih s pretanjenim občutkom izbrali za vas.

Čutimo željo, da bi bili z nami vsi, ki ste bili doslej, pa še kakšen zraven.

Čutimo nestrpnost, ker bi vas radi čim prej srečali zbrane na našem zaključnem druženju. 

Čutimo veselje, ker smemo in zmoremo brati. Vsak zase, pa vendar vsi skupaj. 

Čutimo ljubezen do knjig, ki nam je skupna.

Čutimo privilegij, ker lahko prosti čas porabimo tudi za branje knjig. 

Čutimo bogastvo, ki ga knjige kopičijo v nas.

Čutimo moč, ki jo ustvarjajo knjige.

Čutimo ponos, ker smo med izbranci, ki lahko berejo, kar želijo in kadar želijo.

Res je – nekaj je v zraku … Tudi nemirni občutek, ki ga ustvarja hrepenenje spoznati nove zgodbe, nove ljudi, stkati 
nove vezi.

Pa še nekaj je v zraku – želja, da boste tudi tokrat sprejeli naše povabilo. 

In še: v zraku je tudi hvaležnost, ker ste strpni in vselej z dobro voljo počakate na želeno knjigo.



Nekaj je v zraku … 

Vse oblike naših src, globine čustev ter višine in nižine 
glasov so že v zraku. Tudi vse bližine in razdalje so tam. 
Prepustiti se moramo, zaplavati v prazne prostorčke med 
njimi in živeti. Za vse je dovolj.

Kar je v zraku, je zapisano v knjigah. Za vas smo izbrali 
zgodbe z višin in nižin naših življenj. Vabimo vas, da ste 
z nami v enajsti sezoni branja v projektu Savinjčani 
beremo 2017/2018, ki ga začenjamo 20. novembra 2017, 
na dan slovenskih splošnih knjižnic.

Z vpisom v katerikoli enoti Medobčinske splošne knjižnice 
Žalec boste postali član skupnega branja. Prejeli boste 
brošuro z izborom branja. Knjige čakajo na vas v vseh 
enotah knjižnice, svetujemo pa, da si posamezne naslove 
rezervirate in se s tem zapišete v čakalno vrsto.
Vse o projektu Savinjčani beremo 2017/2018 najdete na 
domačih straneh knjižnice www.zal.sik.si pod zavihkom 
Projekti.

V zrak spuščamo milni mehurček vseh, ki radi beremo. 
Skočite vanj. Razpočil se bo maja 2018, ko vas bomo 
povabili na zaključno prireditev.

Irena Štusej, bibliotekarka

Spoštovane in spoštovani, v zraku je tudi pri-
jazen pozdrav, ki vam ga pošiljam v imenu 
vseh knjižničark in knjižničarjev Medobčin-
ske splošne knjižnice Žalec. Naj se vas dotakne. 
Pripenjam mu tudi povabilo: prihajajte znova 
in znova. Prihajajte pogosto. Prihajajte radi, 
kot smo mi radi tu zaradi vas in z vami.

Brez nje ne gre, je naš slogan. Brez knjižni-
ce, seveda. A tudi brez vas ne gre, kajti dobro 
knjižnico ustvarjamo ljudje: vi in mi.

Pred dnevi sem obiskala nekaj nizozemskih 
knjižnic. Impozantne stavbe, razkošno ure-
jene, napredne, vredne občudovanja. A brez 
top lih vezi med ljudmi, kakršne imamo mi. 
Tam uporabniki pridejo, opravijo, kar morajo, 
in gredo. Sami si na knjigomatih izposojajo in 
vračajo gradivo. Sami si iščejo gradivo. Nihče 
jih ob vstopu ne pozdravi in se jim ne nasmeji.

Vse dobro vsem, predvsem pa veliko druženj, 
ki vas osrečujejo in bogatijo.

Jolanda Železnik, direktorica



Jackie Kay 
RDEČA PRAŠNA CESTA

Beremo avtobiografsko pripoved 
škotske pisateljice in pesnice. 
Sledimo humornemu iskanju 
njenih škotskih in nigerijskih 
korenin, ki je polno presenečenj 
in silovitih čustev. Korenine 
in krila, obojega ne moremo 
imeti, a vseeno smo v življenju 
dlje časa pripeti na korenine.

Margaret Mazzantini 
SIJAJ

Sijaj, brezhibna poezija besed, 
iskrenosti, dotikov, čustev. Z 
bližinami in razdaljami nas zgodba 
nosi skozi sijaj življenja dveh 
moških. Nič ne preglasi ljubezni, 
ki ju povezuje; ne strah, ne sram, 
ne družini, ki si ju ustvarita, ne 
čas. Zgodba je pot, na kateri smo 
z njima že po prvih straneh.

Tadej Golob 
JEZERO
(nominacija za kresnik 2017)

Kako poiskati morilca, če ne veš, 
kdo je žrtev? Težko. A vendar nas 
avtor tako spretno vodi od strani 
do strani, da sta nad slovensko 
kriminalko navdušena celo Miha 
Kovač in Miha Mazzini, oba dobra 
poznavalca žanra. Smučanje v idili na 
Voglu se konča in začne se zgodba.



Jani Virk 
LJUBEZEN V ZRAKU

Jani Virk običajno splete zgodbo 
z junakom, čigar podobo 
lahko prekrijemo s podobo iz 
kateregakoli nam znanega okolja. 
Povsod je kakšen ločenec, otopeli 
in utrujeni nostalgik, razdvojen na 
vseh področjih, upehani lovec na 
razmerja, najbolj navezan na svojo 
hčer. Sprememba bi bila dobrodošla.

Z zgodovinskim romanom  
Morska katedrala smo v srednje-
veški Barceloni. Gradnja katedrale 
je pekoče začinjena: z zatiranjem, 
kugo, mučenjem, inkvizicijo, 
zlobo, spolno nenasitnostjo.

Ildefonso Falcones 
MORSKA KATEDRALA in 
FATIMINA DLAN

Izjemno uspešen roman istega 
avtorja je tudi Fatimina dlan, 
čustveno obložena zgodba 
brezpogojne ljubezni in srditega 
sovraštva. Španija v 16. stoletju.



Pavel Sanajev 
POKOPLJITE ME ZA ŠPRAJC

Ruski pisatelj je zapisal zgodbo 
z očmi osemletnika. Zanj poleg 
dedka skrbi babica, ki je v zgodbi 
tako bizarna, žaljiva, iztirjena, 
hkrati pa pretirano skrbna za 
fantovo zdravje, da ves čas branja 
po malo zmrzujemo in se hkrati 
ogrevamo od jeze. Temačna 
zgodba o duševni zlorabi otrok. 
Otrok ne bi smel razmišljati o 
smrti in strahu pred pokopališči.

Izidor Završnik je 12. maja 1941 
v Župniji Gomilsko opravil novo 
mašo. Deloval je v spodnjesavinjskih 
župnijah. Ljudem je pomagal tako, 
da je ponarejal dovolilnice za 
prestop v Ljubljansko pokrajino, 
kjer je bilo baje življenje pod 
italijanskim režimom znosnejše kot 
na Štajerskem pod nemškim. Bil 
je izdan in večkrat zaprt. 10. marca 
1943 je v mariborskem zaporu stopil 
pred mlajšega sojetnika, ki je bil 
določen za talca, in bil ustreljen. 
Ob 100. obletnici rojstva je celjski 
škof Stiplovšek daroval mašo za 
beatifikacijo mučenca Izidorja 
Završnika. V zvezi z Završnikom je 
vedno omenjen Poljak Maksimilijan 
Kolbe, ki je v Auschwitzu dal 
življenje za družinskega očeta. 
Papež Pavel VI. ga je razglasil za 
blaženega, papež Janez Pavel II. pa 
pozneje za svetnika. Pri nas se je o 
Izidorju Završniku molčalo 70 let.

Karel Gržan 
ZMAGOVITA LJUBEZEN 
100. obletnica rojstva Izidorja Završnika, duhovnika in pričevalca



Aurélie Valognes 
STARA MAMA V KOPRIVAH 

Potiskati staro mamo v koprive 
je francoska pomenska skovanka 
in pomeni pripeljati kakšno stvar 
do roba in čez. Zgodba govori o 
sosedih večstanovanjske hiše, med 
katerimi izstopa nergač Ferdinand. 
Ne mara nikogar in ko je stanje že 
skoraj v koprivah, se v hišo naseli 
oče z desetletno Julijo in dojenčico. 
Vzdušje stare mame v koprivah se 
zaradi srčne Julije kmalu spremeni.

Ana Schnabl 
RAZVEZANI

Beremo kratke zgodbe. Z branjem 
razplastimo poglede: »… na površju 
prezir, ena plast globlje strah, dve 
plasti globlje jeza, tri plasti globlje 
osamljenost in najgloblja plast, ki 
komaj še diha, upanje« (Beletrina, 
2017). V zgodbah so posamezniki 
z osebnega ali družbenega roba.

Gaute Heivoll 
ČEZ KITAJSKO MORJE

Resnična zgodba z juga Norveške. 
Zakonca izpolnita svoje poslanstvo: 
za svoja majhna otroka ter za 
skupinico umsko zaostalih in 
zanemarjenih otrok in odraslih 
postavita hišo sredi narave. 
Živijo složno in ljubeče. Šele ko 
življenje pokaže tudi temnejšo 
plat, prepoznamo veličino ljubezni 
in sočutja. Človek je močan 
in šibek. In v obeh primerih 
vreden neizmerne ljubezni. 



Drago Jančar 
IN LJUBEZEN TUDI

Dobitnik treh kresnikov je v novem 
romanu napisal zgodbo o ljubezni 
med drugo svetovno vojno v Mariboru. 
Tokrat to ni spomin na vojni čas, 
temveč zgodba, ki se začne dobro leto 
pred koncem druge svetovne vojne. To 
ni ljubezenski roman, temveč zgodba 
o ljubezni, o tem, kako jo ubraniti pred 
nasiljem, strahom, zlomom, dvomi, 
izdajstvom. Se ljubezen prej utrudi?

Susan Kreller 
SLONOV NE VIDIMO (mladina)

(nemški častni seznam IBBY 2014,
nemška lit. nagrada Silberne Feder 2013)

Trinajstletna Mascha pripoveduje 
pretresljivo zgodbo. Živi s prezaposlenim 
očetom, poletje pa preživlja z babico in 
dedkom. Tam spozna Julio in Maxa in z 
njima to, da je mnogim veliko huje kot 
njej in da je svet odraslih gluh, ko jim želiš 
povedati, da je nekaj narobe. Zgodbo 
vzame v svoje roke in se s tem sooči z 
jezo ljudi, ki ne marajo sprememb.

LAVOSLAV SCHWENTNER 
prvi sodobni slovenski založnik

Založnik Lavoslav Schwentner se je rodil na 
Vranskem in tam preživel tudi zadnja leta svojega 
življenja. V tem kraju je njegova spominska 
hiša. Izdal je številne knjige slovenskih avtorjev, 
sistematično pa je izdajal knjige za otroke. 
V domoznanskem oddelku žalske knjižnice 
hranimo vsaj petdeset originalnih izdaj založbe 
Lavoslava Schwentnerja. Znan je predvsem kot 
založnik slovenske moderne, še zlasti Cankarja.



Zlatka Rakovec-Felser 
VRAŽJA LIZA 

Baronica Elizabeta Katarina, hči 
radgonskega barona Wechslerja, 
naj bi bila najmogočnejša 
plemkinja dežele Štajerske v 
17. stoletju. S trdo roko je vladala 
s trdnjave Riegersburg, čeprav čas 
ni bil naklonjen močnim, umnim 
in šarmantnim ženskam. Ljudstvo 
ji je nadelo ime Huda Liza.

Štefan Kardoš 
VETER IN ODMEV 

(nominacija za kresnik 2016)

Stran za stranjo je vse več 
plasti in svetov avtorjevega 
pripovedovanja. Težko zajameš 
niti vseh in greš suvereno proti 
koncu romana. Veš le, da se 
nekje vmes ujameš v občutku, 
da zna biti to branje mestoma 
provokativno in boleče za šolnike.

Paolo Giordano 
ČRNINA IN SREBRO 

Komur je bila všeč Samotnost 
praštevil, je gotovo že odkril tretji 
roman italijanskega avtorja Črnina 
in srebro. Iz zgodbe razberemo, 
kako življenjsko pomembni znajo 
biti ljudje, ki imajo v družinskem 
okolju stransko ali podporno 
vlogo. Sicer pa smo to spoznali 
že v romanu Služkinje ameriške 
avtorice Kathryn Stockett.



Noah Charney 
SLOVENOLOGIJA (slovenska izdaja)

Noah Charney, ameriški pisatelj, predavatelj, 
umetnostni zgodovinar, avtor uspešnice Tat 
umetnin, že nekaj let z družino živi v Kamniku. 
V Slovenijo je preprosto zaljubljen, a vidi 
tudi njene bizarnosti. Slovenologija prinaša 
38 humornih zapisov o Sloveniji. »… Zame je 
Slovenija dežela priložnosti. Rad si zamišljam, 
da sem srednje velika riba v zelo majhni 
luži,« je povedal v intervjuju za Delo.

Javier Marías je eden izmed najvidnejših španskih 
pripovednikov. Poleg njegove trilogije Tvoj obraz 
jutri, brane v zadnjem času, ne pozabimo na romana, 
ki ju izpostavljamo. Kaj pravzaprav pomeni, da boš 
z nekom delil življenje? Kdaj je neko skrivnost bolje 
zamolčati? Izjemnost življenja, ljubezni in smrti. 
Osupljivo branje, ki ga odložimo s hvaležnostjo.

Javier Marías 
JUTRI V BITKI MISLI NAME in 
TAKO BELO SRCE



Alex Capus 
POPOTOVANJE V SOJU ZVEZD

Z avtorjem v zgodbi ne potujemo v 
klasičnem pomenu besede, ampak 
raziskujemo, da bi ugotovili, ali 
znameniti otok zakladov Roberta 
Louisa Stevensona resnično obstaja. 
Proučujemo vire, raziskujemo 
teren, iz česar pa nastane napeta 
in vznemirljiva zgodba, ki bo 
še zlasti navdušila ljubitelje 
južnomorskih pripovedi.

Anita Diamant 
RDEČI ŠOTOR 

Prelep kraj, obarvan rdeče, poln 
navdihov, ki ženski omogoča, da 
se najde. To je rdeči šotor. Duhovni 
prostor, ki ga vsaka ženska nosi 
v sebi kot dediščino vseh žensk, 
kamor se lahko zateče po uteho in 
odgovor. To je rdeči šotor. Rdeči 
šotor žensko odpira od znotraj.

Aline Ohanesian 
ORHANOVA DEDIŠČINA

Zadnja leta Otomanskega cesarstva. 
Lastnika podjetja za tkanje preprog 
najdejo utopljenega v velikem 
kotlu z barvo. Podjetje podeduje 
vnuk Orhan, družinsko posest pa 
popolna tujka, starka, ki živi daleč 
stran v domu ostarelih. Sledimo 
skrivnostni zgodbi, ki zamaje 
dediščino in Orhanovo prihodnost.



Desa Muck 
TAKOLE BOM REKLA

Kolumne duhovite in humorne 
Dese izhajajo v različnih revijah. 
Običajno jih prav zato pozneje 
zlepa ne najdemo. V knjigi Takole 
bom rekla so zato zbrane njene 
kolumne, objavljene v revijah med 
letoma 2008 in 2015. Desa nas zna 
zapeljati, da tudi težka vprašanja 
meljemo na humorni podlagi.

Mohor Hudej 
VLAŽNE DUŠE 

»Vlažne duše smo vsi alpski, 
hribovski narodi. Pol naroda 
leze kot gorske koze na vsak 
hrib […], kjer je vlažno, hladno, 
dostikrat za človeka neprijazno 
okolje […].« Zakaj bežimo? Celjski 
pisatelj Mohor Hudej v pogovoru s 
Tadejem Čatrom za RTV Slovenija v 
nadaljevanju razpreda o razklanosti 
posameznika med globalizacijo 
in tradicijo lastnega okolja.

Santo Courtney Miller 
KORENINE OLJČNEGA DREVESA

Preprosta idila hiše na hribu sredi 
oljčnega nasada, v kateri živi 
pet generacij žensk, med njimi 
najstarejša, ki šteje 112 let. Pravijo, 
da se razdalje med materami in 
hčerami merijo v skrivnostih. Te jih 
razdvajajo, a jih ljubezen povezuje.



Ivan Cankar 
MOJE ŽIVLJENJE

in

Ivan Cankar in Anton Šepetavc 
IVAN CANKAR.DOC

Cankarjevo leto 2018/100. obletnica smrti

S suhimi hruškami in skodelico kave v mislih 
dozorevamo v čas, ki nam našega pisatelja 
odmika, a nikoli ne odmakne. V vsakem obdobju 
ga dojemamo drugače in le dodamo nov 
kamenček v mozaik spoznanja in občudovanja.

Peter Wohlleben 
SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES in 
SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Peter Wohlleben je znani gozdar. Na podlagi 
desetletnih gozdarskih izkušenj pove, da se v 
gozdu dogajajo neverjetne stvari: drevesa čutijo, 
si izmenjujejo sporočila, imajo spomin, ljubeče 
skrbijo za svoj naraščaj. Nekateri menijo, da 
njegova druga knjiga Skrivno življenje živali ne 
doseže osupljivosti Skrivnega življenja dreves, 
saj je merilo pisanja tu živalska podobnost 
človeku in koristnost živali s stališča ljudi.



Alec S. Patrić 
ČRNA SKALA, BELO MESTO

(prejemnik najprestižnejše literarne nagrade 
avstralske celine Miles Franklin 2016)

Avstralski pisatelj srbskih korenin. Četudi je 
težko našel založnika za svoj prvi roman, je po 
izidu prejel najprestižnejšo avstralsko literarno 
nagrado, obetajo pa mu celo prihodnost v 
vrsti klasičnih avstralskih romanov. Beremo 
zgodbo begunskega para, triler s skrbno 
izoblikovanimi junaki. Čustveno močan roman.

Carol Shields 
JANE AUSTEN: ŽIVLJENJE

in

Jane Austen 
PREVZETNOST IN PRISTRANOST 

200. obletnica smrti angleške pisateljice

Jane Austen je oboževala pisanje, plese, bila je izvedenka 
za spogledovanje in rahločutnost. Z zdravilom, ki je 
vsebovalo arzenik, si je lajšala bolečine in se nevede počasi 
zastrupljala, dokler ni v 41. letu starosti umrla. Ostali so 
njeni brezčasni romani. Z enim izmed njih, s Prevzetnostjo 
in pristranostjo, bomo preizkušali svoj prag občutljivosti.



Patrick Süskind 
ZGODBA GOSPODA SOMMERJA

Nemška stvarnost je v povojnih 
časih dihala pritajeno. Gospod 
Sommer je tipični povojni človek, 
ki doživlja osebno stisko. Nenehno 
hiti po vasi, kjer živi. Pot se mu 
večkrat križa s potjo dečka, ki 
je pripovedovalec te zgodbe. 
Humorno, s primesmi krivde 
in želje po novem življenju.

Ivan Dobnik

celoten opus

Ivan Dobnik živi in ustvarja v 
Šmatevžu v Savinjski dolini in 
Ljubljani. Je pesnik, pisatelj, esejist, 
urednik, prevajalec, kritik in 
kmetovalec. »Upesnjuje naravo, 
ki je poleg poduhovljenega 
erosa in spraševanja o pesništvu 
najpomembnejši del njegove 
poetike. Razberemo lahko, da 
je njegov pesniški jezik izčiščen, 
metaforika skrbno izbrana, prej 
asketska kot razbohotena« (iz 
oddaje S knjižnega trga, 25. 4. 2017).

Ella Carey 
PARIŠKA ČASOVNA KAPSULA

Vsakdo enkrat sanja podobno 
temu: v nabiralniku je pismo, 
ki pove, da smo podedovali 
razkošno stanovanje nekje v tujini. 
Dokler ne pride jutro, razpletamo 
sanjske nitke. A Cat v zgodbi, ki 
je pred vami, že leti v Pariz, da 
odklene stanovanje, ki ga je 
podedovala od popolne tujke. 
Lahkotno, romantično, zavidljivo.



Janez Mušič 
OTON ŽUPANČIČ: ljudski umetnik

140. obletnica rojstva

Oton Župančič 
ČAŠA OPOJNOSTI

»Ti skrivnostni moj cvet, ti roža mogota, 
jaz sem te iskal, mimo tebe sem šel in 
pogledal sem te in sem ves vztrepetal.«

Župančičeva Čaša opojnosti, njegov 
pesniški prvenec, je bila lastovka, ki 
je napovedala pomlad slovenske 
besede. Izšla je pri založniku 
Lavoslavu Schwentnerju.

Rajko Vrečer 
SAVINJSKA DOLINA 

Rajko Vrečer je bil osnovnošolski 
učitelj, štirideset let pa tudi 
upravitelj osnovne šole v Žalcu. 
Njegovo publicistično delo je 
raznovrstno, osrednje delo pa 
je zgodovinsko, leta 1930 je 
bila namreč izdana Savinjska 
dolina, »ki še vedno pomeni edino 
razmeroma celovito sintezo 
zgodovine Savinjske doline« 
(Celjskozasavski.si). Leta 2004 
je pri Marginaliji izšel ponatis.

Tone Pavček

celoten opus

90-letnica rojstva

»Vse je večumno, večpomensko, večsnovno 
in večsmiselno. Samo človek je zmeraj enako 
nedoločen, nepopoln, neraben, nekoristen 
in nesrečen. In se sprašujem, kaj je ta 
nesreča. Obrnjena sreča? Narobe sreča?«
(iz knjige Angeli).



Daria Bignardi 
POPOLNA AKUSTIKA

Zgodbo pripoveduje glasbenik, 
moški srednjih let. Tako v 
orkestru kot v svojem življenju 
neprestano teži k popolnosti, k 
akustiki. Trenutki sreče, povezani 
z ravnotežjem in zadovoljstvom 
v odnosu, so kratki, še posebno, 
če ne premoreš dovolj interesa, 
da bi se partnerju dovolj 
približal, da bi ga spoznal.

Alyssa Palombo 
BENEŠKI VIOLINIST: 
zgodba o Vivaldiju

Mojster Vivaldi, beneški violinist, 
postane učitelj 18-letnemu dekletu 
iz ugledne beneške trgovske 
družine. Strast do glasbe se razvije 
v strastno razmerje, ki postane 
podobno skladbi Štirje letni časi.

Fran Levstik 
MARTIN KRPAN

100. obletnica izida prve 
slovenske slikanice

Pripovedka Martin Krpan z Vrha 
je prvič izšla leta 1858. Zaradi 
priljubljenosti je doživela številne 
izdaje in prevode. Martina Krpana 
zasledimo tudi na gledaliških 
odrih, v obliki stripa in podobno.



Ilka Vašte

celoten opus

50. obletnica smrti

Pravo ime ene izmed najuspešnejših slovenskih pisateljic je Klotilda 
Franja Burger. V svojem času je bila priljubljena pisateljica. Do leta 
2017 je bil roman Žrtev novega časa v rokopisu. Nekoliko krajši je 
bil spisan leta 1959, vendar ga je Miško Kranjec, takratni urednik 
Prešernove družbe, zavrnil. Roman je sicer dodelala, vendar ga 
zaradi prizadetosti ob slabi oceni ni več poskušala izdati. Zanimivo 
in napeto branje je izšlo letos. Prinaša akcije OF v Ljubljani, ljubezen, 
opis ženskega dela taborišča v Gonarsu, taborišče na Rabu …



MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC
Tel.: 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 BRASLOVČE
Tel.: 03/703 84 22
skbraslovce@zal.sik.si
ponedeljek od 8. do 13. ure
torek od 12.30 do 18. ure
četrtek od 12.30 do 18. ure
petek od 8. do 13. ure
sobota od 8. do 12. ure

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 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

OBČINSKA KNJIŽNICA TABOR
Tel.: 03/703 20 92
sktabor@zal.sik.si
torek od 14. do 18. 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 GRIŽE
Tel.: 05/993 66 02
kkgrize@zal.sik.si
sreda od 15. do 18. ure

KRAJEVNA KNJIŽNICA LIBOJE
Tel: 041/526 407
kkliboje@zal.sik.si
Vsak prvi ponedeljek v mesecu
od 16. do 18. ure

KRAJEVNA KNJIŽNICA PETROVČE
Tel.: 041/526 407
kkpetrovce@zal.sik.si
torek od 11. do 13. ure 
petek od 16. do 18. ure

KRAJEVNA KNJIŽNICA PONIKVA
Tel: 03/777 85 23
kkponikva@zal.sik.si
torek od 13. do 17. ure

KRAJEVNA KNJIŽNICA ŠEMPETER
Tel: 03/703 20 62
kksempeter@zal.sik.si
sreda od 17. do 19. ure

Izdala: Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 
zanjo Jolanda Železnik
Tekst: Irena Štusej
Jezikovni pregled: mag. Lea Felicijan
Oblikovanje: Triartes
Naklada: 500 izvodov
Tisk: Grafika Gracer, d. o. o.
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