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PROGRAM DELA KNJIŽNICE VELENJE 

ZA LETO 2018 
 

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 2018 (MOV in Knjižnica Velenje), 

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

Paki, na znanih proračunih občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, ter sklepu Ministrstva 

za kulturo o višini sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva za leto 2018, Poročilih o delu 

Knjižnice Velenje v letu,  2014, 2015 in 2016. 

 

 

 

Temeljni cilji v letu 2018: 
 

Vsebinski cilji v letu 2018 ostajajo podobni kot v letu 2017, glede na proračun MOV pa bo 

precejšen poudarek na nadaljevanju posodabljanja prostorske postavitve, sanacije objekta in 

postavitvi zbirke prvih beril.  

 

-         racionalno izvajanje osnovne dejavnosti, 

 

      -         uvajanje novih oblik dela, 

        
- koordinacija knjižnične dejavnosti na območju delovanja knjižnice, 

 

- nadaljevanje prostorske obnove Mestne knjižnice Velenje – oddelek za otroke in 

mladino, 

 

- postavitev zbirke prvih beril Marjana Marinška, 

 

- aktivno sodelovanje pri procesu vključevanja priseljencev v novo okolje 

 

 

          

 

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.; 

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 enaki višini kot v letu 2017: 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 48 tedenskih ur (2 dneva po 11 ur 

in 3 dnevi po 7 ur, sobota 5 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, razvoj elementov e- knjižnice…  

 

 

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 2018 bomo v skladu z normativi odpisali najmanj 10% letnega  

    dotoka gradiva, če se bo le dalo, bomo odpisali še več gradiva, da bomo postopoma lahko   

    uvajali preglednejšo postavitev gradiva – manj natrpane police, več frontalne postavitve  

    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; 

 

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). 

 

 

 

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.  

 

 

5. nakup gradiva 

 

Finančni načrt nakupa gradiva za leto 2018 

 

 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 

2018 

     

      Prihodki 

     

Vir Preb. Znesek 

Fin. 

delež Delež 

 
  44.728       

 
          

 
Skupna načrtovana sredstva občin  44.692 75.700     

 Mestna občina Velenje 32.825 57.200 0,53 0,73 

 Občina Šoštanj 8.673 14.000 0,13 0,19 

 Občina Šmartno ob Paki  3.230 4.500 0,04 0,07 

 Ministrstvo za kulturo    32.009 0,30   

  prebivalci 44.728 23.259     

 usklajen razvoj 1.250 3.750     

 predlagatelj 2.500 2.500     

 e-knjige 2.500 2.500     

           

 Skupaj   107.709 1,00 1,00 

 

      Odhodki 

     

      Namen Št. enot Znesek 

   Nakup gradiva za odrasle (70%) 4.189 75.396 

   Nakup gradiva za mladino (30%) 1.795 32.313 

   Skupaj 5.984 107.709 

   

      Namen Št. enot Znesek 

   Nakup gradiva stroke (60%) 3.590 64.625 

    



Nakup gradiva leposlovje (40%) 2.394 43.083 

   Skupaj 5.984 107.709 

   

      

      Namen Št. enot Znesek 

   Nakup knjižnega gradiva (90%) 5.385 96.938 

   Nakup neknjižnega gradiva (10%) 598 10.771 

   Skupaj 5.984 107.709 

   

      

      Obseg nakupa po normativu (št. preb.x250/1000): 11.182 enot 

  Načrtovani obseg nakupa: 

 

5.984 enot 

  

 

Načrtovani obseg nakupa na 1000 

preb.: 133,78 

   

 

Načrtovana povprečna cena enote: 18,00 € 

   

 

% MK v načrtovani ceni enote: 29,72% 

   

 

vrednost e-knjige (licence):  22,00 € 

   *št. preb. na dan 1.1.2017 

     

       

 

VSEBINSKI NAČRT NAKUPA GRADIVA 2018 2018   

   

  

 
Delež v % Naslovi Enote 

Načrtovani obseg   3.590 5.984 

Prirast gradiva za odrasle  70 2.513 4.189 

Prirast gradiva za mladino  30 1.077 1.795 

Prirast strokovnega gradiva  60 2.154 3.590 

Prirast leposlovja 40 1.436 2.394 

Neknjižno gradivo  10 359 598 

        

  
Razmerja in 

deleži v % Naslovi Enote 

Knjižnično gradivo 100 3.590 5.984 

      5.984 

Knjižno gradivo 90 3.231 5.386 

periodika   340 525 

monografije   2.891 4.861 

Gradivo za odrasle 70 2.262 3.770 

Gradivo za mladino 30 969 1.616 

Strokovno gradivo 60 1.939 3.231 

Leposlovno gradivo  40 1.293 2.154 

        

   

  

Neknjižno gradivo 10,00 359 598 



glasbeni CD-ji 0,20   12 

filmsko gradivo 0,30   18 

licence za e-knj 5,40 332 332 

članarina biblos 1,80 1   

podatkovne zbirke OOK 1,80 1   

didaktične igre 0,50   30 

 

 

 
 

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, 

instagram, lokalne TV, tiskani mediji. Za dobro promocijo in naložbo so se izkazale knjižne 

kazalke s podobo Nabiralke knjig. Na tej podobi bomo gradili celostno podobo Knjižnice. 

 

 

 

 

A. »NAŠE« PRIREDITVE V MESTNI KNJIŽNICI VELENJE 

 

Predstavitve novih knjig 

-10 x 

-nosilke: Brina Zabukovnik Jerič, Bernarda Lukanc, Damjana Selan, Andreja Ažber 

Potopisni večeri 

predavanja raznih gostov 

-   enkrat mesečno v Velenju 

-   nosilka: Metka Pivk Srdič 
Humanistični večer 

Cikel pogovorov z relevantnimi slovenskimi teoretiki 

-2x letno 

-Nosilec: Silvo Grmovšek in Andreja Ažber 

Domoznanske prireditve 

-predstavitev 16. številke Šaleških razgledov (S. Grmovšek)  

-po potrebi dogodki ob postavitvi razstav 

-nosilca: Silvo Grmovšek in Andreja Ažber 



Zdravje in kakovost življenja 

Predavanja s področja zdravja in kakovosti življenja, različne teme 

- predvidoma 10x letno       

- nosilka: Stanka Ledinek 

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 

Srečanja članov LIKUS (Literarni klub upokojencev Slovenije) 

-1x mesečno – 8 dogodkov 

nosilka: Brina Zabukovnik Jerič 

Pravljični večer za odrasle 

-  24. januar 

-  v sodelovanju s slovenskimi knjižnicami  

-  nosilki: Metka Pivk Srdič, Bernarda Lukanc  

Noč knjige za odrasle - Bralna značka za odrasle 

- skozi vse leto, od 8. septembra do 23. aprila 

- nosilki: Brina Zabukovnik Jerič in Metka Pivk Srdič 

Noč knjige za najstnike 

-20.april 

-nosilki: Brina Zabukovnik Jerič in Andreja Kac 

Kamišibaj za otroke 

-enkrat letno (začetek pravljične sezone ali december) 

-nosilka: Metka Pivk Srdič 

Moč branja: bralni krožek za odrasle 

-8x letno 

-nosilki: Brina Zabukovnik Jerič in Andreja Kac 

Branje je potovanje: bralni krožek za priseljence 

-8x letno 

-nosilki: Edita Prah Šincek in Andreja Kac 

Razna predavanja 

-približno 10 x, odvisno od ponudbe in povpraševanja 

-nosilka: Brina Zabukovnik Jerič 

Zabavne srede 

Počitniški dogodki za otroke enkrat tedensko v juliju in avgustu 

- 9x, vsako sredo v juliju in avgustu 

- nosilka: Bernarda Lukanc in Brina Zabukovnik Jerič 

Zeliščarna, zeliščarska delavnica Kate Laštro 

-10x 

- nosilka: Brina Zabukovnik Jerič 

Poezija v glasbi 

Glasbeno-literarni večer na prostem  

- 1x v mesecu juliju ali avgustu 

- nosilec: Vlado Vrbič 

Otroške ustvarjalne delavnice 

- enkrat mesečno (8x) 

- nosilka: Vesna Gaber Podhovnik 

Predavanje za mlade ob mesecu odvisnosti 



-november 

-nosilka: Andreja Kac 

Ustvarjalne delavnice za odrasle 

- 2x mesečno 

- nosilki: Vesna Gaber Podhovnik, Admira Robin 

Ure pravljic in pravljična joga 

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

- izvajata: Vesna Gaber Podhovnik, Metka Pivk Srdič 

- 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 

- v drugih jezikih (albanski, bosanski …) 

Pravljične ure in medvedek Tapko 

-8x 

-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, Bernarda Lukanc in Metka Pivk Srdič 

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, skupaj 11x  

- nosilka: Andreja Stvarnik  

Bralci bralcem 

Eden od bralcev predstavi svojo najljubšo knjigo, drugi oddajajo glasovnice 

- skozi leto 

- nosilka: Stanka Ledinek 

Zimski in poletni počitniški  kviz 

- februar, julij in avgust 

- nosilka: Andreja Stvarnik 

Mega kviz 

- skozi šolsko leto, 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) - (v sodelovanju z Darjo Joger  

Avberšek –  Gimnazija Velenje) 



- nosilka: Brina Zabukovnik Jerič  

Bralne urice 

Branje in pogovori z oskrbovanci Doma za varstvo odraslih Velenje 

- enkrat mesečno v Velenju  

- nosilka: Bernarda Lukanc  

Bralne čajanke  

Branje in pogovori z oskrbovanci  Doma starejših Zimzelen  

- enkrat mesečno v Topolšici 

- nosilka: Bernarda 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 

Poletje na travniku 

Ustvarjalni dopoldan na Titovem trgu (sodelovanje s Festivalom) 

-poleti 1x 

Nosilka: Stanka Ledinek 

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 

Film in knjiga 

- marec, december 

-nosilka Andreja Kac 

Božiček za en dan 

- december, sodelovanje pri projektu 

- koordinatorka: Brina Zabukovnik Jerič 

Delavnica za mlade ob dnevu Bele palice 

- 1x - oktober 

- nosilec: Andreja Kac 

Mednarodni dan mladinske književnosti 

Dogodek ob prazniku 

- 2. april 

- nosilki: Bernarda Lukanc in Metka Pivk Srdič 

Srečanja rodoslovcev 

- 8x letno srečanja in enkrat letno razstava 

-  nosilka: Brina Zabukovnik Jerič 

Predavanja, predstavitve 

Dogodki, ki jih ne moremo predvideti vnaprej 

- okvirno 8x 

- nosilec: odvisno od dogodka 

                      
 

 

 

 

 

 



 

B. 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: Velenje – javna plastika (Brina Zabukovnik Jerič) od 22.1. do 21.2. in Albanke od 

22.2. do 21.3. (Metka Pivk Srdič) 

Marec: 22.3. – 19. 4. 100 let konca I. svetovne vojne – 87 pešpolk, Knjižnica Celje 

April: 20.4. – 21.5. Tematska razstava Mojca Kumerdej (Stanka Ledinek) 

Maj: 21. 5. – 20. 6. Čebele 

Junij: 22.5 do 22. 6. Izdelki iz ustvarjalnih delavnic za odrasle (Admira Robin) 

Julij: Društvo zeliščarjev 

Avgust: Univerza za III. življenjsko obdobje?, Aleksander Kavčnik, fotografije Šoštanja 

September: Pika - vsa razstavišča  

Oktober: Ivan in Anica - razstava 100 letnica smrti Ivana Cankarja (Bernarda Lukanc) 

November: 7. 11. – 22. 12 Tematska razstava Grafiti (Stanka Ledinek) –  

December:  okoli 20. decembra; Ustvarjeno doma (S. Grmovšek) 

 

V »rezervi«: Smiljan Rozman 

 

Notranja stran osrednjega razstavišča, otroški in mladinski oddelek 

Otroške razstave vrtca Velenje 

- 3 – 4 letno  

- nosilka: Bernarda Lukanc 

- Pravljice za dolge zimske dni; razstava knjig ob svetovnem dnevu poezije – 21. marec;  

  stripi za otroke n mladino; razstava poučnih knjig o otrocih ob  Tednu otroka; razstava knjig     

  o ustvarjanju, o ekologiji; predstavitve književnih nagrad  - Izvirna knjiga, Desetnica,  

  Večernica, nagrada Kristine Brenkove za izvirno slikanico … 

- nosilka: Edita Prah Šincek 

Ivan Cankar za otroke ob 100-letnici smrti 

  -nosilka: Bernarda Lukanc 

Sončna stena 

Priložnostne razstave z različno tematiko 

- enkrat mesečno 

- nosilec: 

            -     februar:  

            -     marec (?): razstava Društva rodoslovcev 

            -     april:  

            -     maj: Čebele in sadeži – Kata Laštro 

            -     oktober Savina Vybihal 

            -     december: Novoletne voščilnice – Stanka Ledinek  

Mladinsko razstavišče 

Priložnostne razstave 

-Predvidoma 6x (januar, marec, maj, julij, oktober in december)  

*v sodelovanju z OŠ 20. 5. - razstava ob 1. svetovnem čebelarskem dnevu  



-Nosilka: Andreja Kac, Brina Zabukovnik Jerič 

Domoznansko razstavišče  

Priložnostne razstave oddelka in prenosi 

-6 do 8 razstav letno 

-nosilca: Silvo Grmovšek, Andreja Ažber 

Panoji in vitrine 

Priložnostne tematske razstave  

- do 8 x letno 

- nosilec: različni 

Prenosi razstav v slovenske knjižnice in druge ustanove 

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 Smiljanu Rozmanu, razstavo o krompirju, Spominske knjige, 

Svetlana Makarovič …Število prenosov je odvisno od povpraševanja. 

 

             

C. 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 

Predstavitveni video 

-zasnova narejena še v letu 2016, realizacija 2018 (ko bo realizirana še obnova mladinskega 

oddelka) 

-nosilka: Lidija Črnko 

Knjižne novosti  
Redna tedenska rubrika v tedniku Naš čas 

- nosilka: Damjana Selan 

Tiskana izdaja Knjižni kotiček – Priporočamo za branje - za uporabnike v knjižnici 

Nosilka: Damjana Selan 

Knjižni kotiček na spletni strani 

Nosilka: Damjana Selan 

Seznam novosti – za uporabnike v knjižnici in na spletni strani 

Promocija knjižničnega gradiva 

-tematske razstave knjig (rdeči trak, lupa, modre knjige) 

-nosilka: Lidija Črnko v sodelovanju s sodelavkami 

Koledar 2019 

V kolikor bodo vse investicije opravljene v primernem času, bomo izdali koledar z motivi iz 

notranjosti in z Nabiralko knjig 

Lastne tiskovine 

Info zloženke za uporabnike, plakati, obvestila… 

- nosilca: P. Groznik in Lidija Črnko  

 

Založniški projekti 



Droben list 

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

po dogovoru; 

- nosilec: Vlado Vrbič 

Šaleški razgledi 

-Natis Šaleških razgledov 16,  

-nosilec: Silvo Grmovšek 

Ostalo 

V kolikor se bodo pojavili zanimivi projekti, ki bodo tudi finančno podprti, jih bomo izvedli 

oziroma pomagali pri realizaciji. 

nosilec: Vlado Vrbič 

 

Vaša knjižnica 

- postavitev knjižnih polic na različnih lokacijah – Zdravstveni domovi, bolnišnica Topolšica 

- nosilec: P. Groznik 

Knjižnica na Velenjski plaži 

- nadgradnja vsebine, branje na plaži 

- nosilka: Brina Zabukovnik Jerič 

 

                    

 

   4. »NAŠE« PRIREDITVE V MESTNI KNJIŽNICI ŠOŠTANJ 

 

 

JANUAR 
- Potopis: Zoran Furman:Na poti po bivši Jugi - Potovanje po nekdanji skupni domovini,   

   torek, 9.  januar, ob 18.30 uri, 

- Predavanje: Viki Grošelj: 40 let mojih soočanj s Himalajo, torek, ob 18.30 uri,  

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 8. 1. 2018, 

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

  - pravljična ura ali 

  - ustvarjalna delavnica ali 

  - Pravljična meditacija z Janjo in medvedkom Tapkom ali 

  - Pravljična joga z Nino Časl, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: Aleksander Kavčnik: Pod oblakom dima, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka 

FEBRUAR 

- Potopisno predavanje: Šaleški jamarski klub Podlasica – Topolšica: Raziskovanje grških   

   jam, torek, 22. februar ob 18.30 uri, 

- Potopisno predavanje: torek ob 18.30 uri, 

- Predavanje: Franjo Jurovič: Glasba naše mladosti, torek ob 18.30 uri, 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 5. 2. 2018, 

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

  - pravljična ura ali 

  - ustvarjalna delavnica ali 

  - Pravljična meditacija z Janjo in medvedkom Tapkom ali 

  - Pravljična joga z Nino Časl, 



- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: Kajuhova pisemska korespondenca 

- Razstava: Ustvarjeno doma, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka 

MAREC 

- Glasbeno literarni večer: Jernej Dirnbek: Pevci pozabljenih pesmi, torek, ob 18.30 uri, 

- Potopisno predavanje: Dejan Pevčević: Avstralija, 

- Predavanje ali potopisno predavanje: torek, ob 18.30 uri, 

- Zvočna kopel z gongi: sreda, 8. 3. 2017 ob 18.30 uri, v sodelovanju z društvom Šola zdravja 

  Šoštanj, 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 5. 3. 2018, 

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

  - pravljična ura ali 

  - ustvarjalna delavnica ali 

  - Pravljična meditacija z Janjo in medvedkom Tapkom ali 

  - Pravljična joga z Nino Časl, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka 

APRIL 
- Potopisno predavanje: Barbara Kelher: Vse to je Indonezija, torek, ob 18.30, 

- 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, 9. 4. 2018, 

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

  - pravljična ura ali 

  - ustvarjalna delavnica ali 

  - Pravljična meditacija z Janjo in medvedkom Tapkom ali 

  - Pravljična joga z Nino Časl, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj, 

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka 

MAJ 

- Predavanje ali potopisno predavanje: torek, ob 18.30 torek ob 18.30 uri, 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 7. 5. 2018, 

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

  - pravljična ura ali 

  - ustvarjalna delavnica ali 

  - Pravljična meditacija z Janjo in medvedkom Tapkom ali 

  - Pravljična joga z Nino Časl, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Osnovna šola Karl Destovnik Kajuh – Šoštanj, 3x 2. razred – kulturni 

dan, 

- 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, 4. 6. 2018, 

- 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, 

- igralnica za otoke: Ali se prideš igrat? 

SEPTEMBER: 
- Predavanje  ali potopisno predavanje: torek ob 18.30 uri, 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 3. 9. 2018,  

- Pikin festival: podelitev Pikine bralne značke, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bralna značka za odrasle 

OKTOBER 
- Predavanje  ali potopisno predavanje: torek ob 18.30 uri, 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 1. 10. 2018, 

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

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

  - pravljična ura ali 

  - ustvarjalna delavnica ali 

  - Pravljična meditacija z Janjo in medvedkom Tapkom ali 

  - Pravljična joga z Nino Časl, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, enota Gaberke ali Topolšica, 

- 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 

NOVEMBER 
- Predavanje ali potopisno predavanje: torek ob 18.30 uri, 

- Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 5. 11. 2018, 

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

  - pravljična ura ali 

  - ustvarjalna delavnica ali 

  - Pravljična meditacija z Janjo in medvedkom Tapkom ali 

  - Pravljična joga z Nino Časl, 

- Razstava otroških risbic: Vrtec Šoštanj, enota Gaberke ali Topolšica, 

- Razstava: gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje, 

- Bibliopedagoška ura: Vrtec Šoštanj,  

- Bralna značka za odrasle, 

- Pikina bralna značka, 

- Božiček za en dan: zbirno mesto za darila 

DECEMBER 



 Knjižni sejem: vsak 1. ponedeljek v mesecu, od 10.00 do 18.00 ure, ponedeljek, 3. 12. 2018, 

- Predavanje ali potopisno predavanje: torek ob 18.30 uri, 

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

  - pravljična ura ali 

  - ustvarjalna delavnica ali 

  - Pravljična meditacija z Janjo in medvedkom Tapkom ali 

  - Pravljična joga z Nino Časl, 

- Razstava in/ali literarni večer ob rojstvu Karla Destovnika- Kajuha (v sodelovanju z   

  domoznanskim oddelkom), 

- 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 

 

5. »NAŠE« PRIREDITVE V KNJIŽNICI ŠMARTNO OB PAKI 

 

 

JANUAR 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Razstava Friderik in Veronika z uradno otvoritvijo in predstavitvijo knjige (F. Kralj) 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka 

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

Zvočna kopel (gong in tibetanske posode 

FEBRUAR 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Razstava Lojze Kozar  

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) 

Zvočna kopel (gong in tibetanske posode) 

MAREC 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Tematska razstava 

Bibliopedagoška ura: Vrtec Sonček 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka 

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

Zvočna kopel (gong in tibetanske posode) 

APRIL 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Tematska razstava 

O Šmarčanih malo drugače: pogovor 

Zaključek Bralne značke za odrasle 

Pikina bralna značka 

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

Noč knjige 2018 



Zvočna kopel (gong in tibetanske posode) 

MAJ 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Tematska razstava 

Pikina bralna značka 

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

Zvočna kopel (gong in tibetanske posode) 

JUNIJ 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Tematska razstava 

Pikina bralna značka 

Zvočna kopel (gong in tibetanske posode) 

JULIJ, AVGUST 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Tematska razstava 

Pikina bralna značka 

Poletno branje: pripravimo knjige, primerne za poletno branje  

Vrečke poletnega branja 

Poletni kviz 

SEPTEMBER 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Tematska razstava 

Zaključek Pikine bralne značke 

Zvočna kopel (gong in tibetanske posode) 

OKTOBER 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Tematska razstava 

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

Vrtec na obisku v knjižnici ob Tednu Otroka 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka 

Zvočna kopel (gong in tibetanske posode) 

NOVEMBER 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Tematska razstava 

Bibliopedagoška ura in pravljica: otroci iz Vrtca Sonček s starši (3 x) 

O Šmarčanih malo drugače: pogovor 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka 

Božiček za en dan 

Zvočna kopel (gong in tibetanske posode) 

DECEMBER 

Razstava otroških izdelkov: OŠ bratov Letonja ali Vrtec Šmartno ob Paki 

Tematska razstava 

Bibliopedagoška ura in pravljica: Vrtec Sonček 

Postavljamo in krasimo novoletno jelko v knjižnici 

Čarobni december 

Bralna značka za odrasle 

Pikina bralna značka 

Božiček za en dan 



Zvočna kopel (gong in tibetanske posode) 

 

Predvidene so tudi občasne mesečne gostujoče razstave iz Knjižnice Velenje (število in 

datumi še niso znani) ter izvajanje nove dejavnosti Vzemi me! – to je mesečni knjižni sejem 

kot v Velenju in Šoštanju. 

 

V poletnem času bomo v letu 2018 znova poskusili s Knjižnično debatnico pri šmarški trti za 

odrasle. 

 

 

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)  - predstavitev dela lokalnega avtorja 

Dan mladinske književnost ( 2.april) – nosilki Bernarda Lukanc in Brina Zabukovnik Jerič 

Teden knjige, (23.april) – Noč knjige; Brina Jerič Zabukovnik in Metka Pivk Srdič 

Dan knjižnic (20. november) – Brina Zabukovnik Jerič 

Ta veseli dan kulture (3. december) – sejem Klic iz omare ali kakšna predstavitev lokalne 

knjige 

Obletnica rojstva/smrti Karla Destovnika Kajuha – 13. december, 22. februar 

 

 

7. SODELOVANJE S PARTNERSKIMI KNJIŽNICAMI 

 

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

2017/18 in 2018/2019 izvedli Pikino bralno značko. Zaključna prireditev bo na Pikinem 

festivalu v septembru. 

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

Aktivno bomo vključeni v delo Združenja splošnih knjižnic – direktor je član upravnega 

odbora združenja. 

 

 

8. VKLJUČEVANJE V PROJEKTE PIKINEGA FESTIVALA 

 

- knjižnica na Pikinem festivalu 

- ure pravljic na Pikinem festivalu 

- spremljevalne razstave Pikinega festivala 

- aranžiranje knjižnice v času festivala 

 

9. POSEBNI PROJEKTI 

 

Zbirka prvih beril  

 

V drugi polovici leta 2016 je Knjižnica Velenje pridobila več kot tisoč prvih beril z vsega 

sveta – zbirko Marjana Marinška.  



Katalogizacija tega gradiva je zelo zahtevna, saj gre za več kot tisoč enot, katerih velik del je 

v eksotičnih jezikih. Delno je bila katalogizacija izvedena v letu 2017, v letu 2018 bo 

končana. 

Takoj v začetku leta bomo pristopili k fizični realizaciji projekta na podlagi idejnih zasnov 

arhitekta Gojeviča.  

Pripravili bomo zasnovo dejavnosti v zbirki prva berila, projekt prezentacije in promocije 

zbirke (skupen nastop na »trgu« z drugimi dejavnostmi – Muzej Velenje, Hiša znanosti …. ). 

 

. 

 

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.  

- nadaljevanje digitalizacije domoznanskega gradiva zbirateljev iz Šaleške doline (Zvone 

Čebul, Janez Osetič …). 

3. Digidom (digitalna domoznanska zbirka) 

Nadaljevanje vnašanja digitalnih objektov in opremljanje gradiva z metapodatki. 

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. Za Kamrino rubriko digitalne zbirke bomo pripravili dva prispevka.  

6. Digitalna knjižnica Slovenije 

V letu 2018 načrtujemo digitalizacijo časopisa Rudar, ki ga izdaja Premogovnik Velenje, kar 

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

namenja splošnim knjižnicam 

7. Domoznanske razstave in prireditve: 

-  4 večje razstave na osrednjem razstavišču Mestne knjižnice Velenje in 6 manjših na 

domoznanskem oddelku  

- 6 domoznanskih prireditev (predstavitve izida knjig lokalnih avtorjev, pogovori o 

domoznanskih temah ipd.)  

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 in izid nove, 16. 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 za pridobitev višje ravni izobrazbe 

V zavodu sodelavci zasedajo delovna mesta ustrezna njihovi izobrazbi.  

 

Dodatna usposabljanja za delovno mesto 

Znanje knjižničarjev pridobljeno skozi redno šolanje in delovne izkušnje ne zadošča za 

strokovno opravljanje svojega poklica. Predvsem NUK, IZUM in izum pripravljata tečaje 

katalogizacije in uporabe informacijskega sistema, ki se jih bomo udeleževali v skladu s 

potrebami. 

Poleg tega pripravljajo Združenje splošnih knjižnic, Zveza bibliotekarjev Slovenije, nekatere 

splošne knjižnice izobraževanja, s katerimi knjižničarji izpopolnjujejo svoje strokovno znanje 

in spremljajo razvoj na področju knjižničarstva. Ta izobraževanja so praviloma cenovno 

dostopna, udeleževali pa se jih bomo v kolikor bo to dopuščala zadostna kadrovska zasedba.  

 

Interno izobraževanje 

Interno izobraževanje pomeni predvsem osveževanja znanja in prenos znanj v prakso. V letu 

2108 bomo organizirali dodatna usposabljanja s področja uporabe e-virov. Prehod na Cobiss3 

nam nalaga dodatna usposabljanja, ki jih pripravimo sami v knjižnici.   

 

Mentorstva  

Novi Pravilnik o bibliotekarskem izpitu določa večjo vlogo mentorju v knjižnici pri 

usposabljanju kandidata. Pripravili bomo program strokovnega usposabljanja po katerem se 

kandidata uvaja v delo. Program bo predstavljen v posebni brošuri. 

Hkrati bomo pripravili program mentorstva študentov na študijski praksi in srednješolcev na 

obvezni praksi. 

Pripravljen je program usposabljanja za delovno mesto, ki je namenjen predvsem uvajanju 

javnih delavcev v proces dela, pa tudi morebitnim izvajalcem družbeno koristnega dela.  

 

 



Izobraževanje uporabnikov  

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. 

 

Redno izvajanje projekta Rastem s knjigo, kjer predstavljamo knjižnico in njeno delovanje 

vsem sedmošolcem osnovnih šol na območju ter vsem dijakom prvih letnikov ŠCV. 

 

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 

pristop, kjer uporabniku pomagamo, da si uredi svojo napravo za določen servis (libroam, 

moja knjižnica, e-knjige Biblos, mCobiss). S tem pristopom bomo tudi nadaljevali v leti 2018. 

Pridobili bomo »zunanje sodelavce« za predstavitve novih tehnologij – podjetja, ŠŠK … 

Redna skrb za informativne zloženke, ki vsem uporabnikom knjižnice pomagajo pri lažjem 

razumevanju delovanja knjižnice in njenih servisov. 

 

Priprava informativno-izobraževalnih vsebin za predstavitev nove Zbirke prvih beril. 

Ob postavitvi nove zbirke se bodo pripravila različna informativno-izobraževalna gradiva, ki 

jih bomo lahko uporabili ob predstavitvi zbirke oz. ob obisku različnih skupin obiskovalcev. 

 

 

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

ustrezno pripravljeni za svoje delovanje.  

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

ARNES, Telemach, Telekom ter IKT službo MOV, ki skrbi za redno vzdrževanje IKT 

opreme. 

 

 

Glavne naloge v letu 2018 so:  

 

 redakcija nove spletne strani 

 ureditev varovanja gradiva ob spremembi izposojnega pulta,  



 skrb za nemoteno delovanje sistema Cobiss3 in vseh njegovih modulov, 

 skrb za nabavo dotrajane ali uničene IKT opreme za zaposlene in uporabnike,  

 nadaljevanje nakupa licenc e-knjig na portalu Biblos. 

 

 

           

    

VII.  DRUGE AKTIVNOSTI 
 

. 

 

 

Vključevanje oseb iz programa družbeno koristnega dela, bomo glede na pretekle izkušnje, 

izvajali selektivno. 

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 in različnih 

društev, ki bogatijo družbeno življenje v dolini. 

V kolikor bo prišlo do priseljevanja beguncev oziroma azilantov, bomo pripravili programe za 

njihovo vključevanje v novo življenjsko okolje, prizadevali pa si bomo tudi, da se vključimo v 

procese prilagajanja ostalih skupin priseljencev v naše okolje – sodelovanje z integracijsko 

hišo. 

V letu 2017 smo v sodelovanju z podjetjem Creditexpress pričeli  z izterjavo dolgov, ki člane 

knjižnice bremenijo celo po več letih. Z aktivnostjo bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu. 

 

           

       VIII. ORGANIZACIJA DELA, KADRI 
 

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

letu 2017 je bila rahla umiritev na področju bolniških izostankov. V letu 2018 se vrača z 

enoletnega izostanka sodelavec, strokovna sodelavka v tajništvu pa na več kot  enoletni 

(načrtovan)  izostanek odhaja. Za njeno nadomeščanje bomo potrebovali nadomestno 

zaposlitev.  

Tudi v letu 2018 ne bomo uspeli zaposliti organizatorja prireditev. 

Glede na rezultate razpisa javnih del za leto 2018 bomo zaposlili sedem javnih delavcev 

oziroma delavk (predvsem za področje urejanja in digitalizacije gradiva).  

Še vedno pa velja za enoto Šmartno ob Paki, da bomo skušali pri občinski oblasti doseči 

financiranje celega delavca. 

 

 

        IX. INVESTICIJE, INVESTICIJSKO  VZDRŽEVANJE,  

              OPREMA 
 

Po umirjenem letu 2017, se bo na področju vzdrževanja in investicij dogajalo kar nekaj 

aktivnost. 

Največji poseg bo na otroškem/mladinskem oddelku, kjer bomo napravili novo postavitev  

polic in opreme in s tem sprostili prostor pred mladinsko sobo, kjer je bila doslej strokovna 



literatura oddelka. Nabavili bomo nov (manjši) svetovalni pult in nekaj miz za delo z 

računalniki. 

Največji in finančno in izvedbeno najzahtevnejši poseg bo postavitev zbirke prvih beril 

Marjana Marinška (okoli 140. 000 €). 

Posledično načrtujemo tudi delno zamenjavo dotrajane talne obloge (itisona) na področju 

izposojnega pulta, ki ga bomo nadomestili z manjšim in bolj praktičnim. 

V okviru možnosti bomo uredili tudi regale za novosti. 

V občinskem proračunu za leto 2018 ni načrtovanih sredstev za avtomatizacijo vračanja in 

izposoje gradiva, zato se te ga projekta še ne moremo lotiti, so pa vsa naša vlaganja v prostor 

in opremo naravnana tako, da jih lahko vključimo v kasnejšo avtomatizacijo. 

V 2017 je naš osebni avtomobil dopolnil častitljivih 20 let in je postal za prevoze že nevaren. 

V kolikor bo poslovanje v letu 2017 ugodno, bomo skušali nabaviti nov avto, ki ga nujno 

potrebujemo za prevoze med enotami in številne službene poti (izobraževanje, nabava, …) 

zaposlenih. 

Izvedli bomo globinsko čiščenje itisona (vsaj na otroškem oddelku). 

 

Ne glede na »velike« posege, pa v letu 2017 načrtujemo nabavo naslednje opreme: 

 

Osebni računalniki   6 kosov* 

Zabojčki za slikanice (Šoštanj)   2 kosa 

Izposojni pult    1 kos 

Svetovalni pult   1 kos 

Barvni tiskalnik (Šmartno ob Paki)   1 kos 

Regal za novosti – Velenje in Šoštanj    2 kosa 

Klimatska naprava v Šmartnem ob Paki **     1 kos 

Mize za otroški oddelek v Velenju    3 kose 

Računalniške mize otroški oddelek v Velenju    4 kose 

Omara za shranjevanje pripomočkov in dokumentov – oddelek za 

odrasle v Velenju 

   1 kos 

Osebni avto     1 kos 

 

*Odvisno od finančnega sodelovanja občine Šoštanj. 
** odvisno od finančnega sodelovanja občine Šmartno ob Paki 

 

 

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

naslednje leto. 

 

 

Vzdrževanje objekta NOVA.  

 

V letu 2018 namenja Mestna občina Velenje določena sredstva za investicijsko vzdrževanje 

objekta Nova, s čimer se lotevamo sanacije strehe v skladu z usmeritvami upravnika zgradbe 

in večinskega lastnika in pa nujne ureditve delovanja klime (ogrevanja/hlajenja). 

 

 

 

 

 

 



X. FINANČNO POSLOVANJE 
 

 

Ustanoviteljica Mestna občina Velenje namenja v letu 2018 10.000 € več sredstev za 

materialne stroške (predvsem zaradi podražitve komunalnih storitev oz. stroškov 

vzdrževanja), kar pomeni, da nam ne bo treba nižati stroškov za program v knjižnici. 

Prav tako namenja MOV posebna sredstva za investicijsko vzdrževanje, kar pomeni, da bomo 

uredili delovanje klime in (skupaj s solastnikom DUTB) začeli tudi sanacijo strehe. 

Računamo, da bo koncu leta poslovanje Knjižnice Velenje v okviru načrtovanega. 

Dvig gospodarske rasti v RS se sicer na obsegu sredstev ne pozna (razen gibanja na področju 

plač), zaskrbljuje dejstvo, da pogodbeni občini ne sledita višanju stroškov, oziroma nekatere 

postavke celo zmanjšujeta (občina Šoštanj je v zadnjih dveh letih znižala sredstva za nabavo 

knjig za skoraj 20%). 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

 

Kaže, da bo leto 2018 vsaj v Mesni knjižnici Velenje precej dinamično, saj nas čakajo posegi 

na področju otroškega oddelka, pa tudi nekateri posegi na objektu. 

Posege v prostor in zasnovo otroškega oddelka moramo temeljito premisliti, potem pa tudi 

zelo skrbno pripraviti terminske plane, da bodo aktivnosti izvedene tako uspešno kot v letu 

2016 na oddelku za odrasle. 

Hkrati seveda ne bomo smeli zanemarjati vsebine dela, ki je bogato načrtovana in osnova 

tega, da obiskovalci radi prihajajo v knjižnico – kljub temu, da se trend nižanja sredstev za 

nakup knjižničnega gradiva ni ustavil in bo knjig spet manj … 

Prihodnost knjižnic je zanesljivo sozvočje klasične, papirne knjige in novih, elektronskih 

oblik nosilcev narisane, pisane, brane ali zapete besede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Program dela knjižnice Knjižnice za leto 2018 je dne 25. 2. 2018  sprejel direktor zavoda 

Vlado Vrbič. 

 

                                                                                                                           Vlado Vrbič 


