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PROGRAM DELA KNJIŽNICE VELENJE 

ZA LETO 2016 
 

Program dela in finančni načrt temeljita predvsem na: Zakonu o uresničevanju javnega 

interesa na področju kulture, Zakonu o knjižničarstvu, Pravilniku o načinu določanja skupnih 

stroškov osrednjih knjižnic, Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic, ter na Pogodbi o 

financiranju javnega zavoda Knjižnica Velenje v letu 2014 (MOV in Knjižnica Velenje), 

pogodbah o financiranju izvajanja knjižničarske dejavnosti v občinah Šoštanj in Šmartno ob 

Paki, sklepu Ministrstva za kulturo o višini sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva, 

Poročilu o delu Knjižnice Velenje v letu 2012, 2013 in 2014. 

 

 

 

Temeljni cilji v letu 2016: 
 

Cilji v letu 2016 v bistvu ostajajo enaki kot v letu 2015, dodajamo pa pomembnega – novo 

prostorsko postavitev v Mestni knjižnici Velenje.  

 

-         racionalno izvajanje dejavnosti v zaostrenih pogojih delovanja, 

 

- nadaljnja racionalizacija poslovanja in iskanje novih virov sredstev, 

 

      -         uvajanje novih oblik dela, 

        
- koordinacija knjižnične dejavnosti na območju delovanja knjižnice, 

 

- nova prostorska ureditev Mestne knjižnice Velenje 

 

              

 

 

 

I. DELO Z UPORABNIKI  
 

 

Delo z uporabniki zajema informacijsko oz. referenčno dejavnost in oskrbo z gradivom, 

pa tudi usposabljanje za samostojno delo s knjižničnimi resursi:  

 

1. oskrba uporabnikov z gradivom in informacijami  
a. oskrba mladih bralcev z informacijami in gradivom za bralne značke, šolske   

             referate, raziskovalne naloge…;  

b. informacijska podpora rednim in izrednim študentom, udeležencem   

             trajnostnega izobraževanja, izobraževanja ob delu, pa tudi vsem drugim   

             zainteresiranim;  

c. knjižnična ponudba kot del preživljanja prostega časa:  

- posredovanje književnih del,  

- spoznavanje z besedno umetnostjo, 

- omogočanje dostopa do interneta ipd.; 
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d. koordinacija knjižnične dejavnosti: sestanek vseh knjižnic iz doline     

            (splošna in šolske), obveščanje šolskih knjižničarjev o novostih v knjižnici,   

             strokovnih novostih, knjižničnem gradivu – letni sestanki, elektronska pošta); 

e. oskrbo uporabnikov načrtujemo v velikostnem redu 330.000. registriranih  

            izposojenih enot oz. 135.000 registriranih obiskov, medknjižnična izposoja:   

            600 enot; 

f. fizična dostopnost, skladna z vladno uredbo:  

- v Velenju 60 tedenskih ur  (5 dni po 11 ur, sobota 5 ur, od tega izposoja 5 dni 

po 10 ur, sobota 5 ur), v poletnem času pa 2 dneva po 11 ur in 3 dnevi po 7 

ur; 

- v Šoštanju 36 tedenskih ur oz. 4 dni po 8 ur, en dan 4 ure, v poletnem času 

18 ur;   

- v Šmartnem 3 dni oz. 16 ur, v poletnem času 6 ur. 

 

2. usposabljanje bralcev in bibliopedagoške prireditve:  

a. uvajanje v svet knjig in knjižnice, v pismenost, spoznavanje z uporabnostjo   

            različnega gradiva (branje, poslušanje, gledanje…) ipd., za izven in v   

            sodelovanju z vrtci in šolami: organizirani ogledi, pravljične ure, živžavi ipd. 

            V projektu Rastem s knjigo bomo izvedli okoli 40 ur za osnovno in   

            srednješolce; 

b. usposabljanje uporabnikov za samostojno rabo knjižnice (tedensko 5 ur);  

c. usposabljanje za uporabo mrežnih servisov  in drugo računalniško   

            informacijsko opismenjevanje…  

 

 

II. PRIPRAVA GRADIVA 

 

Pripravo gradiva  predstavljajo: 
 

1. oblikovanje zbirke knjižničnega gradiva : 

a. spremljanje ponudbe na trgu z upoštevanjem povpraševanja po konkretnem gradivu s    

    strani bralcev, oskrbo skupin s posebnimi potrebami in manjšinskih skupin ter z   

    medknjižnično izposojo večkrat naročene naslove. 

b. priprava projektnih nakupov v fondu deficitarnih gradiv – kot korektiv deficitarnih gradiv  

    oziroma medletni korektiv nabave v razmerju fonda. 

c. nadaljevanje načrtnega dopolnjevanja literature v tujih jezikih . 

d. izločanje gradiva – v letu 2016 bomo v sladu z normativi odpisali približno 10% letnega  

    dotoka gradiva. 

e. posebno pozornost bomo posvetili razvoju elektronskih virov, nadaljevali bomo z izposojo  

    e-knjig, povečali bomo ponudbo naslovov, pri čemer bomo tudi izobraževali  uporabnike; 

f.  pripravili bomo novo, prijazno in privlačno postavitev gradiva; 

 

2. obdelava gradiva: katalogizacija, inventarizacija, žigosanje, tiskanje in lepljenje nalepk s 

podatki o gradivu, oprema knjig z exlibrisom knjižnice… 

 

3. zaščita gradiva: pred obrabo - ovijanje, restavriranje poškodovanega gradiva (vezave, 

nadomeščanje poškodovanih etuijev itd.) in zaščita pred krajo (varovalne nitke in okviri). 
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4. izdelava bibliografskih zapisov  

 

Bibliografske zapise in bibliografije raziskovalcev za zunanje naročnike, kot uslugo, 

izdelujemo že desetletje (Muzej Velenje in Galerija Velenje), tri leta pa je ta usluga na voljo 

tudi drugim in je uvrščena na cenik. V letu 2016 bomo imeli usposobljeno še eno sodelavko 

za katalogizacijo. 

 

 

5. nakup gradiva 

 

V letu 2016 načrtujemo sredstva za nabavo gradiva v višini 105.613 €, kar je približno  

7 odstotkov manj kot v letu 2015. Nabavo bomo prilagodili višini razpoložljivih sredstev, 

največkrat na račun števila izvodov.  

 

Z izposojo igrač na dom smo začeli sredi leta 2011. V Sloveniji v takšnem obsegu le še dve 

knjižnici (Ljubljana, Maribor) izposojata igrače na dom, ker je to razmeroma zahtevna oblika 

izposoje. Potreben je pameten izbor, ustrezna embalaža, strog nadzor nad vračanjem ter 

temeljito čiščenje in vzdrževanje igrač. Dosedanje izkušnje so dobre, zato ostaja izposoja igrač 

naša redna dejavnost. V letu 2015 imamo na voljo za izposojo že okoli 360 igrač. 

 

 

FINANČNI NAČRT NAKUPA GRADIVA ZA LETO 2016 

      

Prihodki      

Vir Preb. Znesek 
Fin. 

delež Delež  

Izračun minimalnega zneska iz obč. 
proračunov po standardih: št. preb.* x 

50%priporočila x cena enote= 44.689 100.550      

           

Skupna načrtovana sredstva občin  44.689 77.200      

Mestna občina Velenje 32.751 57.200 0,54 0,73  

Občina Šoštanj 8.710 17.000 0,16 0,19  

Občina Šmartno ob Paki  3.228 3.000 0,03 0,07  

Ministrstvo za kulturo    28.413 0,27    

 prebivalci 44.689 19.663      

usklajen razvoj 1.250 3.750      

predlagatelj 2.500 2.500      

e-knjige 2.500 2.500      

           

Skupaj   105.613 1,00    

      

Odhodki      

      

Namen Št. enot Znesek    

Nakup gradiva za odrasle (70%) 4.107 73.929    
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Nakup gradiva za mladino (30%) 1.760 31.684    

Skupaj 5.867 105.613    

      

Namen Št. enot Znesek    

Nakup gradiva stroke (60%) 3.520 63.368    

Nakup gradiva leposlovje (40%) 2.347 42.245    

Skupaj 5.867 105.613    

      

      

Namen Št. enot Znesek    

Nakup knjižnega gradiva (90%) 5.281 95.052    

Nakup neknjižnega gradiva (10%) 587 10.561    

Skupaj 5.867 105.613    

      

      

Obseg nakupa po normativu (št. 
preb.x250/1000):  11.172 enot   

Načrtovani obseg nakupa:  5.867 enot   

 

Načrtovani obseg nakupa na 1000 
preb.: 131,29    

 

Načrtovana povprečna cena 
enote: 18,00 €    

 % MK v načrtovani ceni enote: 26,90%    

      

*št. preb. na dan 1.7.2015      

 

 

VSEBINSKI NAČRT NAKUPA GRADIVA 2016    

     

 

Priporočena razmerja 
(normativi) Delež v % Naslovi Enote 

Načrtovani obseg     3.520 5.867 

Prirast gradiva za odrasle    70 2.464 4.107 

Prirast gradiva za mladino    30 1.056 1.760 

Prirast strokovnega 
gradiva    60 2.112 3.520 

Prirast leposlovja   40 1.408 2.347 

Delež neknjižnega gradiva    10 352 587 

Delež gradiva v tujih 
jezikih   10 352 587 
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  Načrt prirasta 
Razmerja in 
deleži v % Naslovi Enote 

Knjižnično gradivo 100 3.520 5.867 

        5.867 

Knjižno gradivo 90 3.168 5.280 

periodika     340 525 

monografije     3.180 5.342 

  Gradivo za odrasle 70 2.464   

  Gradivo za mladino 30 1.056   

  Strokovno gradivo 60 2.112   

  Leposlovno gradivo  40 1.408   

Neknjižno gradivo   10 375 587 

  glasbeni CD-ji 0,5   29 

  filmsko gradivo 2,5   147 

  e-knjige 4   235 

  podatkovne zbirke 2 6 117 

  didaktične igre 1   59 

Gradivo v tujih jezikih    5,0   293 

Humanistika (Čo) 1   59 

     

 
 

III. ANIMACIJA IN PROMOCIJA 
 

 

Področje animacije in promocije zajema dogodke, prireditve, ki predstavljajo promocijo 

('reklamo') za knjižnico, opozarjajo na dejavnost in ponudbo ter hkrati vabijo k obisku.  

Število dogodkov v Mestni knjižnici Velenje skušamo zaradi kadrovskih omejitev že nekaj let 

znižati, vendar je pobud za dogodke iz leta v leto več, kar dokazuje, da je Mestna knjižnica 

Velenje privlačno srečevališče meščanov, oziroma občanov.  

Posebno pozornost bomo namenili  pripravi in distribuciji tiskanih promocijskih materialov – 

predvsem info-zloženk in knjižnih kazalk, ter oglaševanju v drugih medijih – facebook, 

lokalne TV, tiskani mediji. 

 

 

 

 

A. »NAŠE« PRIREDITVE V MESTNI KNJIŽNICI VELENJE 

 

Potopisni večeri 

predavanja raznih gostov 

-   enkrat mesečno v Velenju 

-   nosilka: Metka Pivk Srdič 
Humanistični večer 

Cikel pogovorov z relevantnimi slovenskimi teoretiki 

-1x letno 
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-Nosilec: Silvo Grmovšek 

Domoznanske prireditve 

-4 x letno 

-nosilca: Silvo Grmovšek 

-Andreja Ažber 

Pogovori  - cikel Učeča se skupnost (Renesansa uma in krepitev civilne družbe)  
 Pogovori Sonje  Bercko Eisenreich z gosti in predavanja 

- predvidoma 8 krat letno v času jan – maj in okt - dec 

- nosilka: Brina Zabukovnik Jerič  

Zdravje in kakovost življenja 

Predavanja s področja zdravja in kakovosti življenja, različne teme 

- predvidoma 15x letno       

- nosilec: Stanka Ledinek 

Mojih 7IQ-jev – razvijanje 7 intelegenc, interaktivne delavnice Nives Hudej 

-7 dogodkov 

-nosilka: Metka Pivk Srdić 

Predavanja Društva za boj proti raku 

-  predvidoma 6 v času jan –maj in okt – dec 

-  nosilka: Brina Zabukovnik Jerič 

Predavanja Društva bolnikov z osteoporozo Šaleške doline 

-  6x v času jan – jun in okt. – dec. 

-  nosilka: Brina Zabukovnik Jerič 

 

Predavanja in delavnice  v sodelovanju z društvom Bravo 

-  3x – februar, maj, oktober 

-  nosilka: Andreja Kac 

Ženski krogi – predavanja Nives Hudej 

-  4x 

-  nosilka: Metka Pivk Srdič 

Pravljični večer za odrasle 

-  22. marec 

-  v sodelovanju s slovenskimi knjižnicami  

-  nosilki: Metka Pivk Srdič, Bernarda Lukanc  

Bralna značka za odrasle 

- skozi vse leto, zaključek v aprilu 

- nosilki: Brina Zabukovnik Jerič in Metka Pivk Srdič 

Moč branja: bralni klub za odrasle 

-10x letno 

-Brina Zabukovnik Jerič in Andreja Kac 

Zabavne srede 

Počitniški dogodki za otroke enkrat tedensko v juliju in avgustu 

- 9x, vsako sredo v juliju in avgustu 

- nosilka: Bernarda Lukanc in Brina Jerič Zabukovnik 

Ruska pravljica in jezikovno obarvane igrice s Katarino (Alič Čretnik) 

- 6x, od novembra do aprila 

- nosilka: Metka Pivk Srdič 

Poezija v glasbi 

Glasbeno-literarni večer na prostem  

- 1x v mesecu juliju ali avgustu 

- nosilec: Vlado Vrbič 
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Otroške ustvarjalne delavnice 

- enkrat mesečno (8-10x) 

- nosilka: Vesna Gaber Podhovnik 

Ustvarjalnice sveta 

- 4x 

- nosilka: Vesna Gaber Podhovnik 

Ustvarjalne delavnice za odrasle 

- 2x 

- nosilka: Vesna Gaber Podhovnik 

Ure pravljic in pravljična joga 

- vsako sredo (32x), pravljična joga 1x mesečno 

- nosilka: Metka Pivk Srdič  

Ure pravljic v tujih jezikih 

- v nemškem jeziku enkrat mesečno (8) 

- izvaja: Frank Špiler 

- v angleškem jeziku dvakrat mesečno (16) 

- izvaja: Romana Bonno 

- nosilka: Metka Pivk Srdič 

Pikina bralna značka 

Bralna značka za osnovne šole (šest partnerjev v SLO) 

- skozi vse leto, zaključna prireditev septembra 

- nosilke: Edita Prah Šincek, Metka Pivk Srdič, Bernarda Lukanc 

Rastem s knjigo 

Projekt uvajanja učencev osnovnih in srednjih šol v knjižnico 

- v jesenskem času  20 x 2 šolski uri 

- nosilka: Lidija Črnko 

Cool knjiga  
Bralni krožek za najstnike 

- 8x  (oktober – maj) 

- nosilka: Andreja Kac 

Uganka meseca  
Pisna uganka namenjena posebej nižji in posebej višji stopnji osnovne šole. Otroci iščejo 

odgovore iz knjig. 

- enkrat mesečno  

- nosilka: Andreja Stvarnik  

Bralci bralcem 

Eden od bralcev predstavi svojo najljubšo knjigo, drugi oddajajo glasovnice 

- enkrat mesečno 

- nosilka: Stanka Ledinek 

Zimski in poletni počitniški  kviz 

- februar in avgust 

- nosilka: Andreja Stvarnik 

Mega kviz 

- skozi šolsko let, zaključek v maju  ali juniju   

- nosilka: Andreja Stvarnik 

Branje je žur, reading is cool 

- enkrat mesečno od januarja do maja in od oktobra do decembra 

  (5 srečanj in zaključni Angleški večer, Kino Velenje)) 

- nosilka: Brina Zabukovnik Jerič  

Bralne urice 
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Branje in pogovori z oskrbovanci Doma za varstvo odraslih Velenje 

- enkrat mesečno v Velenju  

- nosilka: Bernardka Lukanc  

Bralne čajanke 

Branje in pogovori z oskrbovanci Doma starejših Zimzelen 

- enkrat mesečno v Topolšici 

- nosilka: Bernardka Lukanc  

Knjižni sejem 

Na sejmu prodaja knjižnica svojo odpisano zalogo, knjige; prodajajo tudi bralci, ter 

povabljene založbe in knjigarne s cenejšo ponudbo 

- enkrat mesečno 

- nosilec Frenk Špiler 

Sejem rabljenih igrač Klic iz omare 

Otroci menjavajo ali podarjajo igrače, opremo za domače živali 

- enkrat letno v decembru v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Poživ Velenje in           

Rotary klubom Velenje 

- nosilec: Brina Zabukovnik Jerič 

Božiček za en dan 

- december, sodelovanje pri projektu 

- koordinatorka: Brina Zabukovnik Jerič 

Literarni abonma  

- predvidoma 4 – 6 dogodkov, predstavitev knjig, avtorjev 

- nosilec: Ivo Stropnik 

Mednarodni dan mladinske književnosti 

Dogodek ob prazniku 

- 2. april 

- nosilki: Bernarda Lukanc in Metka Pivk Srdić 

Srečanja rodoslovcev 

- 8x letno srečanja in enkrat letno razstava 

-  nosilka: Brina Zabukovnik Jerič 

Poslikava obraza za otroke  (Dona Pratnekar) 

-Ob Pustu in Noči čarovnic 

-Nosilka: Metka Pivk Srdič 

Beri z nami na velenjski plaži 

-1x – julij ali avgust 

-Nosilki: Brina Jerič Zabukovnik in Andreja Kac 

Predavanja, predstavitve 

Dogodki, ki jih ne moremo predvideti vnaprej 

- okvirno 8x 

nosilec: odvisno od dogodka 

- februar, maj, oktober:  Predavanja in delavnice v sodelovanju z društvom Bravo (Andreja   

  Kac) 
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RAZSTAVE V MESTNI KNJIŽNICI VELENJE 

 

Steklena dvojčka 

Bralec meseca - predstavitev bralk in bralcev 

- enkrat mesečno (11x) 

- nosilka: Stanka Ledinek 

Osrednje razstavišče 

Odmevnejše razstave ustvarjalcev in društev oziroma skupin 

Januar: Ustvarjeno doma (Silvo Grmovšek) 

Februar: Črke – razstava Antona Hermana kulturnem prazniku (V. Vrbič) 

Marec:  

April: Svetlana Makarovič – tematska razstava (S. Ledinek) 

Maj:  

Junij:  

Julij: Zelišča 

Avgust: Univerza za III. življenjsko obdobje 

September: Pika - vsa razstavišča  

Oktober: do. 15. okt. Pika - vsa razstavišča ; od 15.okt.  Spominske knjige (S. Ledinek) 

November: do 15. nov. Spominske knjige (S. Ledinek) 

December:  Domoznanski projekt;v20. december; Ustvarjeno doma (S. Grmovšek) 

 

Notranja stran osrednjega razstavišča – otroški in mladinski oddelek 

Otroške razstave vrtca Velenje 

- 3 x letno:  

- nosilka: Bernarda Lukanc 

 

Tematske razstave 

- 1 x mesečno 

 

- ob podelitvi »Kresnika«  2016 – junij (Andreja Kac) – oddelek za odrasle 

- ob podelitvi Večernice 2016 - oktober (Andreja Kac) – mladinski oddelek 

 

Sončna stena 

Priložnostne razstave z različno tematiko 

- enkrat mesečno 

- nosilec: 

            -     februar: Anton Herman, spremljevalna razstava k osrednjemu razstavišču (V.    

                  Vrbič) 

            -     marec: Miroslav Brešar, Dunajske palače – Brina Zabukovnik Jerič 

            -     april: razstava slik študentke Viviane Škrabec - Brina Zabukovnik Jerič 

            -     maj: razstava članov rodoslovne skupine - Brina Zabukovnik Jerič 

            -     december: Novoletne voščilnice  - Stanka Ledinek  

             

 

Panoji in vitrine 

Priložnostne tematske razstave  

- do 8 x letno 

- nosilec:  

Prenosi razstav v slovenske knjižnice in druge ustanove 
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Na predlog velenjske knjižnice na spletni strani  Združenja slovenskih knjižnic od leta 2015 

knjižnice objavljajo razstave, ki jih lahko posodijo drugim knjižnicam. Knjižnica Velenje 

ima na voljo več teh razstav, na primer: razstavo o Neži Maurer, razstavo o Miri Mihelič, 

razstavo Poljski exlibrisi, razstavo o Beatlih, razstavo starih fotografij, razstavo slovenskih 

knjižničnih (splošne knjižnice) kazalk, razstavo o Kajuhu, razstavo o Ivanu Pirečniku, 

razstavo o krompirju … 

Število prenosov je odvisno od povpraševanja. 

 

             

B. PUBLIKACIJE, MEDIJI, PROMOCIJA, OBVEŠČANJE 

 

Obveščanje uporabnikov 

Vabila, objave v medijih, objave na spletnih straneh … 

-po potrebi 

-nosilec: P. Groznik 

KIKI 

Priloga časopisa Naš čas 

- po potrebi, do dva krat letno 

- nosilec: Vlado Vrbič 

Knjižne novosti  
Redna tedenska rubrika v tedniku Naš čas 

- nosilka: Damjana Selan 

Lastne tiskovine 

Info zloženke za uporabnike, plakati, obvestila… 

- nosilca: P. Groznik in Lidija Črnko  

Zaleščanski portreti (skupna akcija z Našim časom) 

Zaključek projekta 

- avtor: Vlado Vrbič 

Droben list 

tematske nizko proračunske izdaje ustvarjalcev s področja Šaleške doline, vsebine in 

termini po dogovoru; 

- nosilec: Vlado Vrbič 

Šaleški razgledi 

- Zbiranje gradiva za Šaleške razglede 15, v skladu z možnostmi natis) 

- Nosilec v 2016: Silvo Grmovšek 

Mediateka 

- premična zbirka gradiva za popularizacijo knjižnice 

- nosilec P. Groznik 

Vaša knjižnica 

- postavitev knjižnih polic na različnih lokacijah 

- nosilec: P. Groznik 

Knjižnica na Velenjski plaži 

- nadgradnja vsebine 

- nosilec: P. Groznik 

Založništvo 

V finančnem načrtu predvidevamo izdajo ene številke Šaleških razgledov – vendar je zajet 

samo strošek oblikovanja in tiska  - honorarji niso načrtovani. 

V kolikor bo interes, bomo izdali številko Drobnega lista. 

V kolikor se bodo pojavili projekti, ki bodo finančno pokriti, jih bomo izvedli. 
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   4. KNJIŽNICA ŠOŠTANJ 

 

JANUAR 
- Predavanje: Marta Heidi Regoršek: Bachove kapljice, torek, ob 19.00  

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 4. 1. 

2016, 

- Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob 17. 00 do 17.45, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka 

FEBRUAR 
- Potopisno predavanje: Urška Sotler: Šri Lanka, torek, ob 19.00 uri (datum še ni 

dogovorjen) 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 8. 2. 

2016, 

- Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob 17. 00 do 17.45, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka 

MAREC 
- Predavanje: Suzana Trnovšek: Prebudi svojo zdravilno moč ZDAJ! torek, ob 19.00 uri 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 7. 3. 

2016, 

- Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob 17. 00 do 17.45, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka, 

- Zvočna kopel: 1x mesečno, torek ali sreda ob 19.00, v sodelovanju z društvom Šola 

zdravja Šoštanj, kontakt Ljubica Donko 

APRIL 
- Potopisno predavanje: Jani Pravdič: Filipini, torek ob 19.00 uri, 

- Noč knjige: v sodelovanju s Knjižnico Velenje, podelitev bralne značke, 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 4. 4. 

2016, 

- Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob 17. 00 do 17.45, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka 

MAJ 

- Predavanje: še ni dogovorjeno, torek ob 19.00 uri, 
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- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 42 5. 

2016, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 

- Pikina bralna značka 

 

JUNIJ 
- Poletno branje izbor: knjig namenjen poletni izposoji, 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 6. 6. 

2016, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Pikina bralna značka 

JULIJ in AVGUST: 
- Poletno branje izbor: knjig namenjen poletni izposoji, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Pikina bralna značka 

SEPTEMBER: 
- Potopisno predavanje: še ni dogovorjeno, torek ob 19.00 uri, 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 5. 9. 

2016,  

- Pikin festival: podelitev Pikine bralne značke, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bralna značka za odrasle 

OKTOBER 
- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 3. 10. 

2016, 

- Projekt rastem s knjigo: OŠ Karla Destovnika Kajuha, Šoštanj – 7.r (4x), 

- Predavanje: še ni dogovorjeno, torek ob 19.00 uri, 

- Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob 17. 00 do 17.45, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka 

NOVEMBER 
- Potopisno predavanje: še ni dogovorjeno, torek ob 19.00 uri, 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 27 11.   

  2016, 

- Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob 17. 00 do 17.45, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, enota Topolšica, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, enota Gaberke, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka 

DECEMBER 
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- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 5. 12. 

2016, 

- Predavanje: še ni dogovorjeno (Kajuh) 

- Ure pravljic: 1x tedensko, četrtek ob 17. 00 do 17.45, 

- Pravljični večer v sodelovanju s KUD Potovkami 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka, 

- Božiček za en dan 

 

5. KNJIŽNICA ŠMARTNO OB PAKI 

  
 

JANUAR 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja 

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka 

Ta vesela urica v šmarški knjižnici (pravljično-ustvarjalno-družabna delavnica) 

FEBRUAR 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja  

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 

O Šmarčanih malo drugače: pogovor 

Bibliopedagoška ura in pravljica: Vrtec Sonček 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka 

Ta vesela urica v šmarški knjižnici (pravljično-ustvarjalno-družabna delavnica) 

MAREC 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja 

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 

Bibliopedagoška ura: Vrtec Sonček 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka 

Ta vesela urica v šmarški knjižnici (pravljično-ustvarjalno-družabna delavnica) 

APRIL 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja 

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 

O Šmarčanih malo drugače: pogovor 

Zaključek Bralne značke za odrasle 

Pikina bralna značka 

Ta vesela urica v šmarški knjižnici (pravljično-ustvarjalno-družabna delavnica) 

MAJ 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja 

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 

Pikina bralna značka 

Ta vesela urica v šmarški knjižnici (pravljično-ustvarjalno-družabna delavnica) 

JUNIJ 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja 

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 
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Pikina bralna značka 

JULIJ, AVGUST 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja 

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 

Pikina bralna značka 

Poletno branje: pripravimo knjige, primerne za poletno branje (predvsem malce pozabljene) 

Vrečke poletnega branja 

SEPTEMBER 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja 

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 

Zaključek Pikine bralne značke 

OKTOBER 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja 

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 

Bibliopedagoška ura: OŠ bratov Letonja (Projekt Rastem s knjigo) 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka  

NOVEMBER 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja 

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 

Bibliopedagoška ura in pravljica: otroci iz Vrtca Sonček s starši 

Projekt Rastem s knjigo za sedmošolce 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka 

DECEMBER 

Razstava otroških risbic: OŠ bratov Letonja 

Razstava izdelkov: OŠ bratov Letonja 

Bibliopedagoška ura in pravljica: Vrtec Sonček 

Čarobni december 

O Šmarčanih malo drugače: pogovor 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka 

Božiček za en dan 

 

 

 

 

6. OBELEŽITVE PRAZNIKOV, JUBILEJEV, OBLETNIC ROJSTVA, SMRTI 

 

To so datumi, na katere naj bi še posebej opozarjali uporabnike.  

Tozadevno sicer načrtovane dogodke deloma skoncentriramo okoli teh datumov in jim damo 

praznični prizvok oz. praznično vsebino. 

Druga vrsta dogodkov so obletnice rojstev ali smrti posameznih literarnih ustvarjalcev ter 

smrt ustvarjalcev.  

 

Kulturni praznik  (8. februar)  - otvoritev razstave Antona Hermana – črke – V. Vrbič 

Dan mladinske književnost ( 2.april) – nosilki Bernarda Lukanc in Metka Pivk Srdić 

Teden knjige, (23.april) – Noč knjige; Svetlana Makarovič – Brina Jerič Zabukovnik in 

Metka Pivk Srdič 

Dan knjižnic (20. november) – pogovor z zagovornikom knjižnice 
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Ta veseli dan kulture (3. december) - 

Obletnica rojstva Karla Destovnika Kajuha – Veronikina nagrada – pogovor 

(sodelovanje s Fitmedia Celje) 

 

 

7. SODELOVANJE S PARTNERSKIMI KNJIŽNICAMI 

 

Zaradi interesa partnerjev bomo z dosedanjimi partnerskimi knjižnicami tudi v šolskem letu 

2015/16 izvedli Pikino bralno značko. 

Zaključna prireditev bo na Pikinem festivalu v septembru. 

Prav tako s partnerskimi knjižnicami izvajamo tudi pravljične dogodke za odrasle. 

 

 

8. VKLJUČEVANJE V PROJEKTE PIKINEGA FESTIVALA 

 

- knjižnica na Pikinem festivalu 

- ure pravljic na Pikinem festivalu 

- spremljevalne razstave Pikinega festivala 

- aranžiranje knjižnice v času festivala 

 

  

         

 IV. DOMOZNANSTVO 
 

Domoznanstvo, študijska zbirka, zbirka starejših tiskov, zbirke v tujih jezikih, Humanistični 

večeri, razstave  

   

I. Domoznanstvo  
1. Nabava in obdelava domoznanskega gradiva: 

Zbiranje aktualnih izdaj vseh vrst knjižnega in neknjižnega gradiva ter sistematično spremljanje 

in nabava starejšega gradiva, ki ni v domoznanski zbirki. Med drugim bomo pričeli sistematično 

zbirati letna poročila javnih zavodov iz Šaleške doline. Ob redni, in po možnosti sprotni 

bibliografski obdelavi in inventarizaciji aktualnega domoznanskega knjižnega gradiva, 

nadaljevati tudi bibliografsko obdelavo vseh vrst neknjižnega gradiva.  

2. Digitalne zbirke 

- nadaljevanje digitalizacije starejših in redkih domoznanskih tiskov in razglednic, video in 

filmskega gradiva ter preostalega domoznanskega gradiva.  

- dogovor z zbiratelji (Zvone Čebul, Janez Osetič …) o digitalizaciji dela njihovega gradiva, ki 

je pomemben za našo digitalno domoznansko zbirko 

3. Digidom (digitalna domoznanska zbirka) 

Nadaljevanje vnašanja digitalnih objektov, opremljanje gradiva z metapodatki in izdelava 

aplikacije programa z brskalnikom za pregledovanje digitalnega gradiva. 

4. Vnos novega digitaliziranega domoznanskega gradiva na spletno stran naše knjižnice. 

5. Prispevanje vsebin za portal Kamra.si, kjer je objavljena digitalizirana kulturna dediščina 

slovenskih pokrajin. Načrtujemo naslednje štiri obsežnejše prispevke: 

- mikro zgodovina hiš z naslovom Stare velenjske hiše pripovedujejo 

- zgodovina velenjskega Turističnega jezera od leta 1953 dalje 

- zgodovina popularne glasbe v Šaleški dolini 

- predstavitev šoštanjskega pisatelja, publicista in novinarja Davorina Ravljena 
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6. Digitalna knjižnica Slovenije 

V letu 2016 načrtujemo digitalizacijo časopisa List občine Šoštanj in objavo na Dlib.si,  kar bo 

realizirano, če bo zagotovljen denar iz posebne postavke, ki jo ministrstvo za kulturo namenja 

splošnim knjižnicam 

7. Domoznanske razstave in prireditve: 

-  4 razstave   

- 4 domoznanske prireditve  

8. Publicistična dejavnost 

- nadaljevanje pisanja novih gesel za Šaleški biografski leksikon 

- pričetek dela pri splošnem Šaleškem leksikonu, ki bo ob že obstoječem biografskem leksikonu 

obsegal še posebne leksikone s področja glasbe, živalstva in rastlinstva, kulturne in tehnične 

dediščine, gospodarstva ter družbenih dejavnosti.   

-  priprava nove, 15. številke, Šaleških razgledov 

- pričetek dela pri zborniku o drugem delu zgodovine lokalne godbe (ljudsko godčevstvo, 

poustvarjanje ljudske glasbe v folklornih skupinah, tamburaške skupine, zborovsko petje, 

pihalni orkestri, narodno zabavna glasba ipd.) 

- zbiranje in digitalizacija gradiva o Kajuhu  

 

II. Študijska zbirka (interna oznaka za postavitev gradiva je Čo) 

Nadaljevati z nabavo in obdelavo gradiva. Analizirati zastopanost posameznih področij in 

disciplin, ugotoviti morebitno odsotnost temeljnih del in glede na to nabaviti gradivo. 

Gradivo dopolniti tudi s ponudbo knjižnega sejma Frankfurt po Frankfurtu. 

III. Zbirka starejših tiskovin (interna oznaka za postavitev gradiva je bib) 

Nadaljevati z nabavo predvsem redkih in starejših tiskovin domoznanske narave. Pregledati 

neobdelano gradivo iz Dodičeve zbirke in ga vključiti v zbirko starejših tiskovin. 

IV. Zbirke knjižnega gradiva v tujih jezikih 

Nadaljevati z nabavo novih naslovov, predvsem literarnih del avtorjev z območja nekdanje 

Jugoslavije. 

V. Preostale, nedomoznanske, prireditve 

V ciklu Humanistični večeri so pogovori z relevantnimi slovenskim teoretskimi avtorji (ob izidu 

njihovih knjig) ali pa z uredniki ob prevodih temeljnih teoretskih del. Letos načrtujemo en 

Humanistični večer. 

 

 

 

             V. IZOBRAŽEVANJE 
  

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je ena od prednostnih nalog kadrovskega 

organiziranja in načrtovanja v knjižnici. Znanje knjižničarjev pridobljeno skozi redno šolanje 

in delovne izkušnje ne zadošča za strokovno opravljanje svojega poklica. Strokovna 

izpopolnjevanja, usposabljanja ter izobraževanja so postala stalnica naše ustanove ter 

večinoma potekajo po že znanih poteh. 

Nekatera strokovna izpopolnjevanja za določene strokovne profile lahko v naprej načrtujemo 

in določimo, druge določamo sproti, glede na trenutne ponudbe in potrebe. V Knjižnici 

Velenje načrtno spremljamo samo z zakoni predpisana pridobivanja znanja in veščine, 

medtem, ko pridobivanja znanja in veščine, s katerimi izboljšujemo kakovost dela in storitev, 

ter zadovoljnost uporabnikov, ne spremljamo.  

V Knjižnici Velenje se pojavlja problem v organizaciji in izvedbi izobraževanja, saj se 

soočamo z pomanjkanjem kadra, zato se ne morejo vsi zaposleni naenkrat udeležiti 

izobraževanja. Težave se pojavljajo tudi zaradi dislociranosti na različnih lokacijah ter polno 
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obremenjenim obratovalnim časom posamezne knjižnice. Poleg tega nimamo izdelan sistem 

razvoja posameznega delavca oz. delovnega mesta, po katerem bi lahko učinkovito planirali 

izobraževanje za delavca na posameznih delovnih mestih.  

V naslednjem letu bi radi spremenili ključne pomanjkljivosti ter izdelali sistem načrtovanega 

izobraževanja oz. izpopolnjevanja vseh strokovnih delavcev. V ta namen bomo v začetku leta 

2016 izvedli anketo med zaposlenimi, s katero bomo poskušali ugotoviti pomembnost 

programov, zadovoljstvo udeležencev z vsebino programov ter koristnostjo uporabe na 

delovnem mestu. Prav tako nas bodo zanimali zadovoljstvo s sedanjimi načini izobraževanja 

ter motivi za izobraževanje. 

Po izdelani analizi raziskave bomo poskušali postaviti temelje modela izobraževanja, po 

katerem se bi lahko razvijalo izobraževanje vseh strokovnih delavcev v Knjižnici Velenje v 

naslednjih letih. 

 

5.1 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih  

Program izobraževanja in usposabljanja zaposlenih poteka skozi redno strokovno 

izobraževanje za potrebe katalogizacije in izposoje ter računalniško usposabljanje in 

izobraževanje za uporabo novih informacijskih komunikacijskih tehnologij.  

 

V okviru izobraževanj OOK se načrtujeta dve delavnici za učinkovitejšo uporabo podatkovnih 

zbirk, ter delavnico Tanka črta odgovornosti (Jani Prgič) s katero bomo »redefinirali 

odgovornost«. 

 

Program izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v letu 2016 bo potekal med naslednjimi 

aktivnostmi: 

 

Izobraževanje Zveze SIK 

Redna izobraževanja direktorjev. 

 

Upravni seminarji 

Seminarji in usposabljanja iz zakonodaje, predpisov, organizacije dela, 

dokumentarnim in arhivskim gradivom ipd. 

 

Strokovno izobraževanje NUK 

 Permanentno izobraževanje knjižničarjev,        

 izobraževanja NUK za OOK,                            

 predavanja Centra za razvoj knjižnic.                

 

Izum – Cobiss 2/3 

Strokovno izobraževanje za delo v COBISS-u. V letošnjem letu se predvsem 

pripravljamo na tečaje COBISS3/Izposoja. 

 

 Društvo bibliotekarjev Celje 

 Strokovna predavanja v okviru regijskega društva,  

 strokovna ekskurzija (3 dni),   

 strokovna ekskurzija po Sloveniji,    

 tradicionalno letno srečanje DBC (17. 6. 2016 v Velenju), 

 aktivno sodelovanje v združenju in njegovih telesih.    

 

Delovanje v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije 

Aktivno sodelovanje v posameznih organih združenja in različnih sekcijah. 
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Strokovno združenje Sistemskih administratorjev OOK 

Strokovni sestanki regijskih sistemskih administratorjev. 

 

 Učni center MKL 

 Strokovne srede,  

 posvetovanja mladinskih knjižničarjev,   

 slovenska sekcija IBBY.     

       

 Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

 Strokovno posvetovanje Sekcije za splošne knjižnice, 

 predavanja in ekskurzije Sekcije za splošne knjižnice ter Sekcije za mladinsko 

knjižničarstvo, 

 ZBDS-jev dan za strokovna vprašanja. 

 

Mariborska knjižnica, Revija Otrok in knjiga, Društvo Bralna značka Slovenije 

Tradicionalno srečanje mladinskih pisateljev, 

 

Nenačrtovana izobraževanja 

Izobraževanja, ki se pojavijo nenapovedano. 

 

Interno usposabljanje 

Izobraževanje in usposabljanje delavcev znotraj zavoda: 

 prenašanje znanj pridobljenih na zunanjih izobraževanjih, 

 usposabljanje zaposlenih za delo z  novo opremo in računalniškimi programi, 

 pridobivanje ostalih znaj  (varstvo pri delu). 

 

Razvoj strokovnih potencialov 

  Podpora zaposlenim pri vključevanju v programe formalnega izobraževanja. 

 

 

5.2 Izobraževanje uporabnikov  

Izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice in njenih virov je eno od osnovnih 

poslanstev knjižnice.  

Knjižnica Velenje v svoje bibliopedagoške aktivnosti vključuje celotno mrežo vrtcev in šol na 

območju delovanja. Najavljene skupine otrok iz vrtcev popeljemo v pravljično sobo, jim 

predstavimo knjižnico (prilagojeno njihovi starosti).  

Bibliopedagoško delo se izvaja tudi na ostalih organiziranih skupinah (šole, društva, evropski 

projekti ipd.), ki se odločijo za obisk naše knjižnice. Ponudimo jim voden ogled knjižnice ter 

preko tega predstavimo naše delovanje. 

 

Knjižnica je na razpolago različnim ciljnim skupinam prebivalstva, od otrok in mladine, do 

odraslih, upokojencev, brezposelnih, invalidov, starejših občanov. Glede na posamezne 

interese skupin prilagodimo naše izobraževanje in usposabljanje. 

 

Sprotno in zelo uspešno izvajamo usposabljanje uporabnikov za samostojno iskanje 

informacij o/iz gradivu knjižnice in drugem dostopnem gradivu ter za uporabo vzajemnega 

kataloga. 

V ospredje smo postavili usposabljanje uporabnikov za uporabo različne IKT opreme in 

različnih nastavitev, ki jih ponuja naša knjižnica. Pri tem se je najbolje izkazal individualni 
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pristop, kjer uporabniku pomagamo, da si uredi svojo napravo za določen servis (libroam, 

moja knjižnica, e-knjige, mCobiss). S tem pristopom bomo tudi nadaljevali v leti 2016. 

 

 

5.3 Mentorstvo 

V knjižnici bomo v letu 2016 izvajali mentorske programe za novo zaposlene, prostovoljce in  

delavce, ki so napotene s strani CSD za izvajanje družbeno koristnega dela. Posebno 

pozornost namenjamo tudi posameznikom, ki v naši knjižnici opravljajo obvezno študentsko 

prakso oz. izbirne vsebine za dijake. 

VI. INFORMATIKA 
 

V vseh naših enotah (Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki) uporabniki lahko uporabljajo 

računalnike, vsi imajo dostop do svetovnega spleta, omogočeno je tiskanje ali skeniranje 

dokumentov in vse enote so med seboj komunikacijsko povezane preko datotečnega strežnika 

Samba, na SuSE Linux.  

Vsi delovni procesi, v vseh treh enotah, ki zahtevajo IKT, so avtomatizirani in ustrezno 

pripravljeni za svoje delovanje. Mestna knjižnica Velenje uporablja brezžično povezavo 

Libroam/Eduroam, ki jo bomo preselili na brezplačno gostovanje na strežnike Arnes. 

Pri vsakodnevnem delu bomo še naprej sodelovali tudi z zunanjimi institucijami – IZUM, 

ARNES, Telemach, Telekom ipd. 

 

Razvojni cilji, ki jih v Knjižnici Velenje zasledujemo so: 

 

 načrtovanje varne in sodobne IKT infrastrukture za avtomatizacijo delovnih procesov 

(RFID tehnologija), 

 testiranje novosti na področju IT, postopne implementacije glede na vire (spremljanje 

uporabnosti in razvoja IKT opreme in programske opreme), 

 projekti digitalizacije domoznanskega gradiva na območjih, ki jih z enotami pokriva 

knjižnica,  uvrščanje gradiva na razpoložljive portale: Kamra, dLib, Digidom. 

 

Glavne naloge v letu 2016 so:  

 

 prevzem vzdrževanje informacijske opreme s strani MOV, 

 prehod knjižnice na davčne blagajne, 

 zamenjava tiskalnika Evolis za tiskanje članskih izkaznic,  

 zamenjava dotrajane IKT opreme (predvsem IKT oprema za uporabnike),  

 postopno opuščanje strojne opreme, ki uporablja operacijski sistem Open VMS,  

 prehod na COBISS3/Izposoja, 

 nadaljevanje nakupa licenc e-knjig na portalu Biblos, 

 uvajanje nove storitve spletnega servisa Biblos Multimedija, ki bo ponujal VOD 

(video on demand/video na zahtevo) storitve, 

 digitalizacija domoznanskega gradiva in uvrščanje gradiva na razpoložljive portale (v 

okviru OOK digitalizacija Lista občine Šoštanj 1995-2006). 

 

 

 

           VII.  DRUGE AKTIVNOSTI 
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Ker z vključevanjem oseb iz programa družbeno koristnega dela iz preteklosti nimamo samo 

pozitivnih izkušenj, smo že v letu 2015 te osebe zaposlovali selektivno. S to politiko bomo 

nadaljevali. 

V knjižnicah v nasprotju s šolstvom, ni možno volontersko opravljanje pripravništva, v 

kolikor bomo pridobili sredstva za plačano pripravništvo, bomo to možnost nudili.  

Več pozornosti bomo posvetili vključevanju še večjega števila  prostovoljcev v delo knjižnice, 

predvsem moramo skušati pridobiti prostovoljce za vsebinsko pomoč pri delu. Še naprej 

bomo sodelovali in podpirali aktivnosti univerze za III. življenjsko obdobje. 

 

           VIII. ORGANIZACIJA DELA, KADRI 
 

 

Vsako leto je organizacija dela prilagojena potrebam in pa seveda kadrovskim možnostim. V 

letu 2015 je bilo največ težav z nadomeščanjem dolgih izostankov zaradi bolniškega staleža, 

nič kaj bolje pa ne kaže za leto 2016. Del izpada pokrijemo z nadomeščanjem sodelavcev, 

vseh pa seveda ne moremo. 

Novih zaposlitev ne predvidevamo.  

Predvidevamo zaposlitev šestih javnih delavcev (predvsem za področje urejanja gradiva).  

Število prostovoljcev bo odvisno od povpraševanja. 

 

 

 

        IX. INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE,OPREMA 
 

 

Mestna knjižnica Velenje se je v nove prostore selila pred desetimi leti. V tem času smo 

pridobili nove izkušnje, nekateri mediji izgubljajo pomen (CD, DVD), računalniško 

opismenjevanje v knjižnici izgublja na pomenu (šole, ljudske univerze, univerze za III. 

življenjsko obdobje …), nujno je preiti na RFDI sistem evidentiranja in varovanja gradiva in s 

tem povezano avtomatizacijo izposoje gradiva, pridobivanje pomena domoznanstva. 

 

V srednjeročnem programu knjižnice je zastavljena avtomatizacija procesa izposoje, ocenjena 

na okoli 150.000 €. Ker se realizacija zaenkrat odmika, smo se,glede na okoliščine iz 

prejšnjega odstavka, odločili, da vendarle počasi storimo prve korake v tej smeri.  

- Že konec leta 2015 smo začeli urejati nov domoznanski oddelek na mestu sedanje 

računalniške čitalnice, ki jo bomo ukinili in računalnike razporedili po knjižnici. Na 

domoznanskem oddelku bo dovolj prostora za gradivo in tri delovna mesta, ter eno mesto 

za obiskovalce. Na domoznanski oddelek bo prestavljen tudi Digidom, ki sedaj nima 

prave funkcije. 

- V prostoru sedanjega domoznanskega oddelka bomo uredili »mladinski kotiček2 – nekaj 

podobnega kot pravljično sobo za otroke 

- V naslednjem koraku bomo na oddelku za odrasle postavili vse knjižne police pravokotno 

na vir dnevne svetlobe, ukinili bomo sedanjo – razkošno - postavitev za CD, in DVD 

gradivo (le tega bomo postavili na klasične police), zmanjšali in prestavili bomo 

svetovalni pult, izpostavili nekatere kategorije knjig (novosti, nagrajene knjige …) 

- Posodobili bomo sistem vodenja in označevanja 

 

Vse spremembe v prostoru bodo že prilagojene za čas, ko bodo na voljo sredstva za 

avtomatizacijo vračanja in izposoje gradiva, bo potrebno še leseno montažno steno in 

preurediti glavni, izposojni pult. 
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Vrednost del in opreme v letu 2016 znaša okoli 10.000 €, delno bomo »obnovo« lahko 

izvajali fazno, predvsem pa odvisno od sredstev,  

 

Potrebna oprema v letu 2016 

    

Knjižni regali  40 tm 

Arhivske omare   3 kom 

Predalnik za plakate   1 kom 

Razstavni regali za knjige    3 kom 

Časopisni regal    1 kom 

Oprema v mladinskem kotičku.     

Sedežna garnitura v Šoštanju    1 kom 

osebni računalniki    3 kom 

razstavne vitrine    2 kom 

 

Nabava bo potekala v skladu z obsegom sredstev. Nerealizirani projekti  se preložijo v 

naslednje leto. 

 

 

 

X. FINANČNO POSLOVANJE 

 

V letu 2016 se kaže nadaljnje varčevanje na vseh področjih dela, saj so sredstva (predvsem 

države za knjige in MOV za knjige in materialne stroške) nižja. MOV namenja Knjižnici 

Velenje okoli 20. 000 € manj sredstev (od tega 10.000 € manj zaradi prenosa skrbi za 

informatiko na MOV). Na področju nabave knjig si bomo pilatovsko umili roke in gradivo 

nabavljali v skladu  s sredstvi, na področju materialnih stroškov pa bomo manj dajali za 

prireditve, slabše vzdrževali knjižnico – oboje pa se v negativni luči povrne čez leta. 

Finančni načrt smo prilagodili sedaj znanim finančnim kazalcem, vendar bomo porabo sproti 

preverjali in jo po potrebi prilagajali situaciji. 

Novo postavitev gradiva, ki je naš največji izziv v letu 2016, bomo v knjižnici izvajali v 

skladu s sredstvi. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

 

Mestna občina Velenje je dolgo časa kljubovala krizi, zdaj pa se je ob zmanjšani povprečnini 

za občine, vendarle tudi sama odločila, da zmanjša sredstva izvajalcem za programe, 

materialne stroške, vzdrževanje objektov in investicije.  Po drugi strani pa zagotavlja sredstva 

za maso plač, ki bo zaradi decembrskih napredovanj višja –  za kar je seveda po dolgih letih 

odrekanj že skrajni čas. Torej slaba in dobra novica.  

Upajmo, da se bo počasi tudi krivulja na programskih in materialnih stroških obrnila navzgor 

in bomo lahko uresničili nekatere zamisli, ki jih samo z znanjem in dobro voljo ne moremo. 

 

 

 

 


