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Knjižnica Velenje je tudi v leto 2021 vstopila v posebnih epidemioloških razmerah. 

Delovanje zavoda je bilo za uporabnike še vedno z različnimi ukrepi omejeno in večkrat 

tudi prekinjeno. V zavodu smo januarja v vseh treh enotah Knjižnice Velenje zaključili s 

konvertiranjem knjižnega gradiva, ki je bilo tako pripravljeno za avtomatizirano vračilo in 

izposojo. Tako smo med drugim uspešno izkoristili čas, ko so bile knjižnice zaradi 

zdravstvenih razmer zaprte. 23. januarja smo lahko ponovno odprli vrata in povabili 

obiskovalce v knjižnico. Prost pristop sicer še ni bil dovoljen, vendar pa so lahko 

uporabniki gradivo predhodno naročili preko že ustaljene prakse iz prvega vala epidemije, 

in sicer po telefonu, elektronski pošti ali preko sistema Cobiss/Moja knjižnica. V začetku 

aprila smo morali zaradi porasta okužb za štirinajst dni ponovno popolnoma zapreti 

knjižnico. Po odprtju smo nato še dodatnih štirinajst dni uporabnikom pripravljali naročeno 

gradivo po predhodnem naročilu, 23. aprila, natanko na svetovni dan knjige in avtorskih 

pravic, pa smo lahko knjižnico odprli tudi za prosti pristop. Naši bralci in uporabniki so se 

končno lahko ponovno sprehodili po knjižnici in si sami izbirali želeno gradivo, še vedno 

pa je ostal omejen dostop do uporabe računalniške opreme. Tik pred ponovnim odprtjem, 

natančneje 19. aprila, pa je Knjižnica Velenje dobila novega direktorja. Na mesto 

dolgoletnega direktorja Vlada Vrbiča je prišel Drago Martinšek. 

 

Leto 2021 v Knjižnici Velenje pomembno zaznamuje tudi: 

- nadaljnji upad števila članov in uporabnikov knjižnice zaradi epidemije, 
- prehod na naslednjo fazo avtomatizacije knjižnice, 
- nadaljevanje in stopnjevanje težav v prostorih matične enote zaradi slabega 

upravljanja in neodgovornega odnosa s strani večinskega lastnika Centra NOVA 
(DUTB).  

 

Posodobila in prenovila se je notranjost enote v Šmartnem ob Paki, v matični enoti se je 

pričel proces zamenjave in posodobitve razsvetljave. 

Postopoma smo pričeli organizirati dogodke in razstave v vseh treh enotah, odziv 

obiskovalcev pa se je proti koncu leta že opazno dvigoval. 

V kadrovskem smislu sta se upokojila dva delavca, eni sodelavki pa smo iz krivdnih 

razlogov tudi odpovedali delovno razmerje. 

Začeli smo s postopki za pripravo strateškega načrta knjižnice, ki so potekali vzporedno 

s pripravo Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2022-2028. Pred 

zaključkom leta so bili sprejeti  sprememba organiziranosti zavoda, nov pravilnik o 

poslovanju knjižnice in potrebni akti za nemoteno poslovanje v letu 2022. 

Odnosi s svetom zavoda, občino ustanoviteljico in ostalima dvema občinama so bili na 

zelo visoki ravni in samo želimo si lahko, da bo sodelovanje tako kvalitetno teklo še 

naprej. To je zagotovo pomembno sporočilo tudi splošni lokalni javnosti, da knjižnica 

dobro deluje in ima ustvarjene pogoje za vsebinski nadaljnji razvoj.   
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Knjižnica Velenje je bila od 

ustanovitve leta 1962 samostojna 

vse do oblikovanja Kulturnega 

centra Ivana Napotnika Velenje leta 

1975. Kulturni center Ivana 

Napotnika je obsegal štiri 

organizacijske enote: Knjižnico, 

Prireditve, Muzej in Galerijo. 3. 2. 

2004 je bil Kulturni center Ivana 

Napotnika Velenje reorganiziran v 

Javni zavod Knjižnica Velenje in 

Javni Zavod Muzej Velenje. 

Knjižnica Velenje, kot pravni 

naslednik Kulturnega centra Ivana 

Napotnika, je v organizacijskih enotah Knjižnica in Prireditve opravljala knjižnično in 

prireditveno dejavnost še do 12. 3. 2008, ko je bila iz nje s spremembami in dopolnitvami 

Odloka o ustanovitvi izločena prireditvena dejavnost (ustanovitev Festivala Velenje). Z 

občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki ima zavod sklenjeni pogodbi o izvajanju knjižnične 

dejavnosti na njunem področju.  

Splošna knjižnica je ustanova, namenjena vsem prebivalcem območja. Po zakonu o 

knjižničarstvu gre za javno službo, ki jo v osnovi organizirajo in financirajo občine, država 

pa jo podpira pri različnih projektih in nabavi knjižničnega gradiva. Knjižnica je namenjena 

vsem prebivalcem ne glede na njihovo starost, spol, izobrazbo, veroizpoved, nacionalno 

ali socialno pripadnost itd., in predstavlja enega stebrov lokalnega kulturnega, 

izobraževalnega in družabnega življenja, s splošno dostopnostjo do zbranega znanja in 

informacij pa vpliva tudi na gospodarski razvoj in socialno promocijo.  

Organi zavoda so: direktor, svet Knjižnice in strokovni svet. 

Direktor: Drago Martinšek. 

Svet Knjižnice: Dimitrij Amon (predsednik), Gašper Koprivnikar, Tjaša Oderlap, Veronika 

Juvan, Marija Antonija Kovačič, Marjeta Blatnik, Brina Zabukovnik Jerič. 

Strokovni svet: Zdenko Gorišek, Nina Mavec Krenker, Dušan Pirc, Katja Gjerkeš 

Knežević, Andreja Stvarnik, Frank Špiler. 

 

V zavodu je bilo 31. 12. 2021 zaposlenih 26 delavcev in 5 javnih delavk oziroma delavcev. 

 

IZKAZNICA  

Matična številka: 1899597 

ID za DDV: 17617138 

Davčni zavezanec: NE 

Poreklo kapitala: Domači kapital 

Vrsta lastnine: Državna lastnina 

Regija: SAVINJSKA REGIJA 

Sektor: Druge enote lokalne države 

Registrski organ: Okrožno sodišče Celje 

Datum vpisa: 11. 3. 2004 

Številka vpisa: 10812000 

Podružnice: 0 

Dejavnost - SKD 2002: O 92.511 DEJ. KNJIŽNIC 

TR: 0133 3600 0000 149 UJP Žalec 
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Knjižnica Velenje deluje po naslednji veljavni zakonodaji, ki ureja knjižnično dejavnost: 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 

Velenje št. 2/04, 17/05, 13/06, 3/08, 22/08)  

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15)  

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028, 

Republika Slovenija Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (2018);   

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07-

UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17, 21/18, 3/22); 

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP); 

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB, 68/08, 110/13 

in 56/15); 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, 

št. 73/03, 70/08, 80/12); 

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03); 

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 

knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list 

RS, št. 19/03); 

Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 74/17); 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03); 

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 – 

popr.); 

Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Uradni list RS, 

št. 90/07); 

Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva; 

Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. NUK/12. 6. 2012; 

Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega 

domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah. NUK/20. 12. 

2012; 

Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (Uradni list RS, št. 37/2009); 

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2018/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2018-2028_objava.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3370
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5244
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4706
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4706
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3522
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2851
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12747
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1632
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-0043
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-0043
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8484
https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Navodilo_za_izlocanje_in_odpis_knjiznicnega_gradiva_NUK_2012-06-12.pdf
http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2012/Navodila%20za%20strokovno%20obdelavo%20in%20hranjenje%20nacionalno%20pomembnega%20domoznanskega%20knji%C5%BEni%C4%8Dnega%20gradiva%20v%20splo%C5%A1nih%20knji%C5%BEnicah.pdf
http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2012/Navodila%20za%20strokovno%20obdelavo%20in%20hranjenje%20nacionalno%20pomembnega%20domoznanskega%20knji%C5%BEni%C4%8Dnega%20gradiva%20v%20splo%C5%A1nih%20knji%C5%BEnicah.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STAT146
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Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 1995; 

Model brezplačne medknjižnične izposoje med knjižnicami osrednjeslovenskega 

območja; 

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 

69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF); 

Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS 

št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46

/17, 69/17 in 80/18); 

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – 
ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – 
ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – 
popr. in 80/18, 160/20, 88/21); 

  
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list 

RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – 

ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – 

ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – 

popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – 

ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08– 

KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/1

5, 88/16 in 80/18); 

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01); 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07); 

Zakon o računovodstvu (ZR) (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 – 

ZUE); 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)  (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSJPS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – 
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – 
ZDOdv, 67/17 in 84/18, 204/21). 

 

Knjižnica ureja svoje delovanje z notranjimi akti: 

• Pravilnik o poslovanju Knjižnice Velenje, 

• Pravilnik o videonadzoru, 

• Pravilnik o zavarovanju podatkov. 

 

http://www.zbds-zveza.si/?q=node3/20
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3607
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3284
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP7
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-3921
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3499
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2580
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1440
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4336
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3875
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP11
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-0682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-2452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-0590
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-2960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-1135
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-4007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0150
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0151
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-21-0054
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-21-0054
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4874
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3577
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5940
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3625
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2953
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2837
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1703
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3964
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3608
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3608
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3937
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3867
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG1022
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1743
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1121
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4122
https://www.knjiznica-velenje.si/app/uploads/2022/01/Pravilnik-o-poslovanju-Knji%C5%BEnice-Velenje-28122021.pdf
https://www.knjiznica-velenje.si/app/uploads/2020/12/pravilnik_o_videonadzoru_01042011.pdf
https://www.knjiznica-velenje.si/app/uploads/2020/12/pravilnik_o_zavarovanju_podatkov.pdf
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Za potrebe poročanja in načrtovanja pripravi vsako leto naslednje dokumente 
(https://www.knjiznica-velenje.si/knjiznica/dokumenti-knjiznice-2/):  

• Letno poročilo,  

• Program dela, 

• Načrt nakupa gradiva in  

• Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo. 
 

Dejavnosti in naloge Knjižnice Velenje opredeljuje 2. člen Zakona o knjižničarstvu: 

Knjižnična dejavnost, ki je knjižnična javna služba, zajema: 

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 

- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 

- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 

- informacijsko opismenjevanje, 

- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 

- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

Knjižnična dejavnost, potrebna za izvajanje javne službe na področju vzgoje in 

izobraževanja, izhaja iz potreb te dejavnosti in zajema posamične, z njo povezane naloge 

iz prejšnjega odstavka ter glede na te potrebe tudi druge naloge, določene s področnim 

zakonom. 

Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo 

podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena 

zagotavljanju: 

- pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema, 

- dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu. 

Dejavnost iz tega člena izvajajo osebe javnega prava, na podlagi koncesije pa tudi druge 

pravne osebe in posamezniki. Njen obseg se določi s programom dela in finančnim 

načrtom oziroma s koncesijsko pogodbo. 

 

Splošne knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju, 

zagotavljajo storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami (16. člen Zakona 

o knjižničarstvu). 

Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tega zakona tudi: 

- sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, 

- zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, 

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

elektronskih medijih, 
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- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture, 

- organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 

potrebami, 

- organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 

Splošne knjižnice so vključene v nacionalni vzajemni bibliografski sistem. 

Splošne knjižnice lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen 

prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

Splošna knjižnica lahko prenese posamezne naloge iz druge alineje na osrednjo 

območno knjižnico ali v soglasju z njo na drugo knjižnico s tega območja. 
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V mreži Knjižnice Velenje delujejo tri 

krajevne knjižnice, ki so v treh občinskih 

središčih našega področja: 

• Knjižnica Velenje 

• Mestna knjižnica Šoštanj 

• Knjižnica Šmartno bo Paki. 

 

Mreža knjižnic je dobro razvita, saj 

zadovoljujemo potrebe po knjižnični 

dejavnosti v vseh občinskih središčih. Vsak 

član knjižnice lahko katerokoli knjižnično 

gradivo, ki je v zbirki vseh treh knjižnic, 

prejme z medoddelčno izposojo v svoji 

krajevni knjižnici. Pri načrtovanju in 

izvajanju nalog se ravnamo po Pravilniku o 

načinu določanja skupnih stroškov osrednje 

knjižnice, ki zagotavlja knjižnično dejavnost 

za več občin in stroškov krajevne knjižnice, 

ter sprejetega in podpisanega Dogovora o 

sofinanciranju knjižnične dejavnosti.  

Knjižnica Velenje izvaja skupne naloge in 

dejavnost za tri občine. Skrbi za 

usklajevanje nabavne politike gradiva na 

območju, spremlja in usmerja strokovno 

delo na podlagi dogovorjene knjižničarske 

politike, organizira delo v krajevnih 

knjižnicah, skrbi za strokovno 

izpopolnjevanje knjižničarskih delavcev, 

zbira podatke o delovanju knjižnic na 

svojem območju, je nosilka knjižničnega 

informacijskega sistema, ima lastno bazo 

podatkov ter organizira medknjižnično 

izposojo. 

 

 

 

Šaleška cesta 21 
3320 Velenje 
 
03 89 82 550 
 

 

 

 

 

 

Cesta Lole Ribarja 6 
3325 Šoštanj 
 
083 843 888 
 
 

 
 
 
 
 

 

Šmartno ob Paki 69 

3327 Šmartno ob Paki 

03 898 49 58 
 

info@vel.sik.si 

www.knjiznica-velenje.si 

mailto:info@vel.sik.si
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Knjižnična zbirka Knjižnice Velenje je konec leta 2021 štela 

skupaj 202.581 enot oz. 79.723 naslovov, serijskih publikacij 

je bilo 2.968 enot. 

Skupaj štejemo 186.666 enot knjižnega gradiva ter 15.915 enot neknjižnega gradiva 

(92,14 % : 7,80 %). Leposlovja je 116.193 enot gradiva, strokovnega gradiva 86.388 enot 

(57,36 % : 42,46 %). Otrokom in mladini1 je namenjeno 81.031 enot gradiva, odraslim 

121.550 enot (40 % : 60 %). 

 

Preglednica 1: Število enot gradiva v Knjižnici Velenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Največ gradiva je v Velenju, 153.414 enot s 86.900 različnimi naslovi. Leposlovnega 

gradiva je 83.187 enot, strokovnega 70.227 enot, knjižnega gradiva je 140.835 enot in 

neknjižnega 12.579 enot. Za otroke in mladino je na izbiro 58.950 enot gradiva, za odrasle 

94.464 enot. 

 

V Mestni knjižnici Šoštanj obsega zbirka 33.679 enot gradiva s 30.034 naslovi, od tega 

je leposlovnega gradiva 21.727 enot in strokovnega gradiva 11.952 enot. Knjižnega 

gradiva je 31.290 enot in 2.389 enot neknjižnega. Za otroke in mladino je namenjeno 

14.331 enot, odraslim 19.348 enot. 

 

V Knjižnici Šmartno ob Paki obsega zbirka 15.488 enot s 14.464 naslovi. V zbirki je 

14.542 enot knjižnega gradiva ter 946 enot neknjižnega gradiva. Leposlovja je 11.281 

enot ter 4.207 enot strokovnega gradiva. Otrokom in mladini je namenjeno 7.732 enot, 

odraslim 7.756 enot.  

 

 

                                            
1 Izraz »mladina« vključuje mlade do vključno 14. leta starosti.  

 enote % 

strokovno gradivo 86.388 42,64 € 

leposlovje 116.193 57,36 € 

odrasli 121.550 60,00 € 

otroci in mladina 81.031 40,00 € 

knjižno gradivo 186.666 92,14 € 

neknjižno gradivo 15.915 7,86 € 

SKUPAJ 202.581  

202.581  

enot gradiva 
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V letu 2021 smo pridobili 5.847 enot gradiva s 4.535 različnimi 

naslovi, od tega 5.666 knjižnega gradiva ter 179 neknjižnega 

gradiva. Med novostmi je 3.618 enot leposlovja ter 2.229 enot 

strokovne literature; 3.692 enot je za odrasle ter 2.155 enot za 

otroke in mladino. V dar je bilo sprejetih 430 enot gradiva, 

drugo je bil nakup.  

  

Največji prirast gradiva je v Velenju, in sicer 4.391 enot gradiva, 3.113 naslovov. Od tega 

je 4.224 enot knjižnega in 167 enot neknjižnega gradiva. Strokovnega gradiva je 1.800 

enot, leposlovja 2.603 enot. Za otroke in mladino smo nakupili 1.584 enot ter za odrasle 

2.807 enot gradiva.  

 

Mestna knjižnica Šoštanj je v letu 2021 pridobila 1.144 enot gradiva,1.117 naslovov, od 

tega 1.132 enot knjižnega in 12 enot neknjižnega gradiva. Strokovnega gradiva je 351 

enot in leposlovja 793 enot. Za otroke in mladino smo kupili 454 enot ter za odrasle 690 

enot gradiva. 

 

Knjižnica Šmartno ob Paki je v letu 2021 pridobila 312 enot gradiva, 305 naslovov, od 

tega 307 enot knjižnega in 5 enot neknjižnega gradiva. Strokovnega gradiva je 78 enot, 

leposlovja 234 enot. Za otroke in mladino smo nabavili 117 enot ter za odrasle 195 enot 

gradiva. 

 

 

 
Grafikon 1: Prirast gradiva zadnjih nekaj let 
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Preglednica 2: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva po knjižnicah 

 

 

 

 

 

 

 

Po lokacijah se je zbirka povečala: 

• Mestna knjižnica Velenje 4391 enot, 33.715 prebivalcev = 130 enot na 1000 
prebivalcev 

• Mestna knjižnica Šoštanj 1144 enot, 8.847 prebivalcev = 129 enot na 1000 
prebivalcev 

• Knjižnica Šmartno ob Paki  312 enot, 3.278 prebivalcev = 95 enot na 1000 
prebivalcev 

 

 

Grafikon 2: Delež prirasta knjižnične zbirke po občinah 

 

Nakup gradiva v letu 2021 je bil bolj naklonjen leposlovnemu gradivu (62 %) kot 

strokovnemu gradivu (38 %). Strokovna priporočila so strokovno in leposlovno gradivo 

izenačila na enako razmerje (50 %). 

 

 

Velenje
75%

Šoštanj
20%

Šmartno ob Paki
5%

enota 

Knjižno 

gradivo 

(enote)  

Neknjižno 

gradivo 

(enote) 

SKUPAJ  

(enote)   

število  

naslovov 

Mestna knjižnica Velenje 4.224 167 4.391 3.113 

Mestna knjižnica Šoštanj 1.132 12 1.144 1.117 

Knjižnica Šmartno ob Paki 307 5 312 305 

SKUPAJ 5.663 184 5.847  
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Preglednica 3: Prihodki glede na financerja zadnji nekaj let (v evrih) 

 

 

 

 

 

 

Grafikon 3: Prihodek za nakup gradiva (v evrih) v Knjižnici Velenje 
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0
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40.000
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100.000

120.000

140.000

160.000
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financer \ leto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MO Velenje 57.200 57.200 57.200 57.200 61.200 64.500  

Občina Šoštanj 17.000 15.914 15.770 16.000 18.000 18.000  

Občina Šmarno ob 

Paki 4.000 4.500 6.300 4.500 4.500 4.500  

Ministrstvo za kulturo 

(MK) 31.160 32.360 31.752 34.645 40.848 46.799  

Skupaj 109.360 109.974 111.022 112.345 124.548 133.799  
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Grafikon 4: Prihodki za nakup gradiva po financerjih 

 

 

 

Grafikon 5: Prihodek za nakup gradiva po financerjih 
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Izločanje in odpis knjižničnega gradiva je sestavni del oblikovanja in izgradnje kvalitetne 

knjižnične zbirke. V ta namen v knjižnici vsaj enkrat letno izločimo zastarelo, izrabljeno, 

izgubljeno ali izčrpano knjižnično gradivo. Komisija je izločala in odpisala gradivo, ki je 

glede na namen knjižnice vsebinsko ali fizično neustrezno, po naslednjih kriterijih: 

• poškodovano in umazano gradivo ter drugo gradivo v slabem stanju,  

• odvečna e-gradiva, ki glede na povpraševanje ne ustrezajo več potrebam 

uporabnikov, 

• nepopolno gradivo, 

• zastarelo gradivo, 

• gradivo, ki je dostopno tudi v drugih knjižnicah, 

• starejše izdaje gradiva, ki jih lahko nadomestimo z novejšimi,  

• pogrešano gradivo zaradi kraj, izgube in podobno. 

 

Skupni odpis v letu 2021 je dosegel 3.508 enot. Od tega smo izločili 3.350 enot knjižnega 

in 158 enot neknjižnega gradiva.  

 

 

Slika 1: Feri Lainšček, Med nama je angel 
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Knjižnica je bila v vseh enotah zaprta ob nedeljah, na dneve državnih praznikov ter na 

dan Knjižnice Velenje tretji petek v juniju. Na dneve pred dvodnevnimi prazniki (novo leto, 

prvi maj, dan reformacije/dan mrtvih, božič/dan samostojnosti ali nedelja + praznik) je bila 

knjižnica v vseh enotah, ki tisti dan delujejo, odprta od 8. do 13. ure. 

 

Preglednica 4: Delovni koledar za leto 2021 

 

Odprtost knjižnice od januarja do junija in 

od septembra do decembra 

Odprtost knjižnice julija in avgusta  

 

Mestna knjižnica Velenje  

ponedeljek - petek: 8.00 - 19.00 

sobota: 8.00 - 13.00 

ponedeljek, sreda, petek: 8.00 - 15.00 

torek, četrtek: 8.00 - 19.00 

sobota: 8.00 - 13.00 

Mestna knjižnica Šoštanj 

ponedeljek, torek, sreda, petek: 10.00 - 

18.00 

četrtek: 12.00 - 16.00 

 

ponedeljek, sreda: 12.00 – 18.00 

petek: 8.00 - 14.00 

Knjižnica Šmartno ob Paki   

ponedeljek: 14.00 - 18.00 

torek: 12.00 - 18.00  

četrtek: 10.00 - 16.00 

 

torek: 12.00 - 18.00  

datum praznik dan v tednu odprtost 

1. januar Novo leto  sobota zaprto 

2. januar Novo leto  nedelja zaprto 

8. februar Prešernov dan  torek zaprto 

21. april Velika noč nedelja zaprto 

22. april Velikonočni ponedeljek ponedeljek zaprto 

27. april Dan upora proti okupatorju sreda zaprto 

1. maj Praznik dela nedelja zaprto 

2. maj Praznik dela ponedeljek zaprto 

18. junij Dan knjižnice Velenje petek zaprto 

25. junij Dan državnosti sobota zaprto 

15. avgust Marijino vnebovzetje ponedeljek zaprto 

31. oktober Dan reformacije ponedeljek zaprto 

1. november Dan spomina na mrtve torek zaprto 

25. december Božič nedelje zaprto 

26. december Dan samostojnosti in 

enotnosti 

ponedeljek zaprto 
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Mestna knjižnica Velenje je bila odprta 60 ur tedensko, Mestna knjižnica Šoštanj 36 ur 

tedensko in Knjižnica Šmartno ob Paki 16 ur tedensko. Skupaj so bile v letu 2021 vse tri 

enote odprte 5465 ur. 

 

Preglednica 5: Število ur odprtosti knjižnic po mesecih v letu 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi epidemije je bila nekoliko drugačna dejanska odprtost, prav tako pa smo bili v juliju 

v Mestni knjižnici Velenje zaradi vdora fekalij skozi strop knjižnice pet dni zaprti. 

 

Preglednica 6: Odprtost/zaprtost Knjižnice Velenje v letu 2021 

 

 

 

 

 

 

 mesec Velenje Šoštanj Šmartno ob Paki skupaj 

januar 251 152 84 487 

februar 229 136 74 439 

marec 273 164 96 533 

april 234 136 72 442 

maj 240 144 80 464 

junij 252 156 90 498 

julij 204 78 40 322 

avgust 210 78 46 334 

september 262 156 86 504 

oktober 245 144 80 469 

november 251 152 84 487 

december 256 148 82 486 

SKUPAJ 2907 1644 914 5465 

ODPRTO  

prosti pristop 

ODPRTO 

ni prostega pristopa 
ZAPRTO 

  16. 3. 2020 – 4. 5. 2020 

 5. 5. 2020 – 19. 5. 2020  

20. 5. 2020 – 23. 10. 2020   

  24. 10. 2020 – 2. 11. 2020 

3. 11. 2020 – 15. 11. 2020   

 16. 11. 2020 – 8. 1. 2021  

  9. 1. 2021 – 22. 1. 2021 

 23. 1. 2021 – 31. 3. 2021  

  1. 4. 2021 – 11. 4. 2021 

 12. 4. 2021 – 22. 4. 2021  

23. 4. 2021 – dalje   

  
26. 7.- 30. 7. 2021 
 (vdor fekalij) 
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Štetja fizičnih obiskov v knjižnici v skladu s standardom ISO 2789 in NUK-ovim 

priročnikom za opravljanje meritev v izpisih sistema COBISS ni možno zagotoviti, ker za 

to ni tehničnih pogojev. V sistemu COBISS je v izpisih možen le izračun števila obiskov, 

ki temelji na transakcijah, evidentiranih v izposoji. Upoštevati je treba, da tako izračunano 

število obiskov odstopa od dejanskega števila fizičnih obiskov, torej števila obiskov, do 

katerega bi prišli, če bi obiske šteli ročno ali z napravo za štetje obiskov.  

 

Obisk, ki ga beležimo za potrebe tega poročila, zajema upoštevanje obiskov članov, ki so 

jih opravili zaradi izposoje/vračanja gradiva na dom, vpisa, rezervacije/naročanja gradiva 

ali druge spremembe podatkov. Kot spletni obisk knjižnice je vštet tudi obisk spletnih 

portalov za izposojo elektronskih knjig, kot sta Biblos in Audibook. 

Knjižnica beleži tudi obisk udeležbe na prireditvah, kamor štejemo število oseb, ki so se 

udeležile prireditev v organizaciji knjižnice (podrobno v prilogi Prireditve), vendar med 

temi podatki ni zajeta.  

Knjižnica Velenje v vseh treh enotah v letu 2021 zabeležila 186.312 obiskov.  

Zabeležili smo 111.006 fizičnega obiska posameznih enot (86.990 Velenje, 18.389 

Šoštanj in 5.627 Šmartno ob Paki) ter 6.845 obiska preko spleta, skupaj 117.851 obiska. 

Preko oddaljenega dostopa mCobiss je bilo zabeleženo 68.461 obiskov. V letu 2021 smo 

tako zabeležili 186.312 obiskov članov v vseh treh enotah. 

 

Preglednica 7: Število obiska 

 

 

  obisk   

fizični obisk po 

enotah Velenje 86.990 

 

 Šoštanj 18.389  

 Šmartno ob Paki 5.627  

skupaj   111.006 

spletni obisk  6.845  

skupaj   117.851 

mCobiss  68.461  

SKUPAJ   186.312 
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Grafikon 6: Fizični in spletni obisk Knjižnice Velenje zadnjih nekaj let 

 

 

Grafikon 7: Zabeleženi celotni obisk zadnjih nekaj let v vseh enotah knjižnice 
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Na dom je bilo v letu 2021 izposojenih in podaljšanih 225.748 

enot, od tega 215.616 enot knjižnega gradiva ter 10.132 enot 

neknjižnega gradiva. Leposlovja je bilo 167.032 enot gradiva, 

neleposlovnega gradiva 58.716 enot. Za odrasle je bilo 

izposojenega 157.909 enot gradiva, otrokom in mladim 63.313 

enot gradiva ter drugim2 4.526 enot gradiva. 

 

 

 
Grafikon 8: Izposoja gradiva po razmerju odrasli in mladi 

 

 
Grafikon 9: Pregled števila izposoje zadnja tri leta 

 

 

                                            
2 gradivo drugi: gradivo za pravne osebe, zunanje ustanove ter enote za medoddelčno izposojo (velja za 

Grafikon 10, 11, 12 in 13)
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Grafikon 10: Primerjava glavnih parametrov izposoje za zadnje tri leta v vseh treh enotah 
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V Velenju je knjižnica v letu 2021 na dom izposodila 173.728 enot gradiva, 165.628 enot 

knjižnega gradiva ter 8.100 enot neknjižnega gradiva, od tega je bilo 125.233 enot 

leposlovja, neleposlovnega gradiva pa je bilo 48.495 enot. Odraslim je bilo izposojeno 

122.739 enot gradiva, otrokom in mladini 47.613 enot ter 3.376 enot gradiva drugim. 

 

 

Grafikon 11: Primerjava glavnih parametrov izposoje za zadnje tri leta v knjižnici v Velenju 
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V Šoštanju je bilo v letu 2021 na dom izposojenih 41.487 enot, od tega 40.257 enot 

knjižnega in 1.230 enot neknjižnega gradiva. 28.257 enot so si izposodili odrasli, 12.148 

enot mladina. Leposlovnega gradiva je bilo izposojeno 32.710 enot ter neposlovnega 

gradiva 8.777 enot. 

 

 

Grafikon 12: Primerjava glavnih parametrov izposoje za zadnje tri leta v Mestni knjižnici Šoštanj 
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Knjižnica Šmartno ob Paki je v letu 2021 na dom izposodila 10.533 enot, od tega 9.731 

knjižnega in 802 enot neknjižnega gradiva; 6.913 enot so si izposodili odrasli, 3.552 enot 

otroci in mladina ter 68 enot drugim. 

 

 

Grafikon 13: Primerjava glavnih parametrov izposoje za zadnje tri leta v Knjižnici Šmartno ob Paki 
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Člani knjižnice si lahko izposojajo gradivo v vseh treh lokalnih knjižnicah in naročajo 

gradivo iz tiste, kjer je trenutno prosto. Posredno, preko medknjižnične izposoje, je 

članom knjižnice omogočen dostop tudi do gradiva drugih slovenskih in tujih knjižnic.  

Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev (stroški poštnine) knjižnice, ki je namenjena 

predvsem izmenjavi strokovnega, študijskega gradiva. Za člane je po posebnem 

dogovoru brezplačna tista medknjižnična izposoja, ki se zanje izvede med splošnimi 

knjižnicami na celjskem območju. 

V letu 2021 smo iz drugih knjižnic naročili 294 enot gradiva, dobavljenih pa je bilo 281 

enot knjižnega gradiva. Iz Knjižnice Velenje je bilo naročenih 120 ter dobavljenih 115 enot 

gradiva.  

 

 

 

Spletni servis Moja knjižnica in aplikacija za mobilne naprave mCobiss se uporabljata za 

osnovno samostojno komunikacijo člana s knjižnico. Član ima v Moji knjižnici možnost 

pregledati izposojeno gradivo, pregledati postavljene omejitve, podaljšati rok izposoje, 

izpisati zgodovino izposojenega gradiva, poravnati terjatev z Moneto, rezervirati 

izposojeno ali naročiti prosto gradivo, pregledati odprta in zaključena naročila za 

medknjižnično izposojo ter podaljšati članstvo. Preko teh dveh servisov je bilo v lanskem 

letu opravljenih 68.416 transakcij. 

 

Storitev Bibliofon članom knjižnice omogoča podaljševanje roka vrnitve izposojenega 

gradiva preko najbolj razširjenega komunikacijskega sredstva – telefona, 24 ur na dan, 

vse dni v letu. Del storitve Bibliofon je tudi SMS obveščanje o datumu roka vrnitve 

izposojenega gradiva. 

V letu 2021 je bilo na spletni servis Bibliofon opravljenih 180 klicev. Skupaj je bilo 334 

enotam podaljšan čas izposoje. Iz servisa Bibliofon je bilo poslanih 7.881 SMS obvestil, 

ki naše bralce opominjajo na skorajšnji potek izposojnega roka gradiva.  

 

Knjižnica svoje prireditve in dogodke predstavlja mesečno z nekoliko obsežnejšim 

mesečnim napovednikom dogodkov v knjižnici. Za napovednik prireditev uporabljamo e-

pošto in brezplačno aplikacijo eFollowr, ki si jo člani sami namestijo na telefon. V lanskem 

letu nismo pošiljali obvestil. 
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Uporabniki knjižnice so fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo gradivo ali storitve 

knjižnice, član pa je registriran uporabnik, kar pomeni, da se je v knjižnico včlanil z 

namenom, da bi v skladu s knjižničnimi pravili uporabljal gradivo ali storitve, znotraj 

knjižnice ali izven nje. 

Pravila izračuna števila aktivnih članov:  

• Kot aktivni člani se štejejo samo člani, ki so fizične osebe. Partnerji, ki so aktivni 

zaradi medknjižnične izposoje ter oddelki knjižnice, se v število aktivnih članov 

ne štejejo. 

• Vsak član se kot aktiven šteje samo enkrat.  

• To velja tudi v primeru knjižnice z oddelki, če je bil član aktiven v več kot enem 

oddelku. 

• Pri razvrščanju podatkov o aktivnih članih se upoštevajo lastnosti članov, ki so jih 

imeli v času evidentiranja transakcije v izposoji. Če se je pri članu podatek za 

razvrščanje v izpisu spremenil (npr. sprememba kategorije iz osnovnošolca v 

srednješolca), se v skupnem seštevku števila aktivnih članov upošteva samo 

enkrat.  

 

Knjižnica Velenje pokriva območje, ki ga sestavljajo MO Velenje ter občini Šoštanj in 

Šmartno ob Paki, skupaj 45.840 prebivalcev3. Od tega jih živi v MO Velenje 33.715 (73,63 

%), v občini Šoštanj 8.847 (19,21 %) ter v občini Šmartno ob Paki 3.278 (7,14 %). 

 

 
Preglednica 8: Število prebivalcev 

 

 

Vir: Statistični urad Slovenije, http://pxweb.stat.si/, stanje na dan 1. 1. 2021 

 

 

 

                                            
3 na dan 1. 1. 2021 

Občina Število prebivalcev  

Velenje 33.715 

Šoštanj 8.847 

Šmartno ob Paki 3.278 

SKUPAJ 45.840 

7.537 aktivnih 

članov 

http://pxweb.stat.si/
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Aktivni člani so člani, ki so v letu 2021 imeli zabeležen vsaj en fizični ali elektronski obisk 

v Knjižnici Velenje in takšnih je bilo 7.537, od tega je 2.638 članov starih manj kot 15 let. 

 

  

Grafikon 14: Gibanje števila članov v zadnjih treh letih 
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V letu 2021 smo podatkovne zbirke ob postavljanju nove spletne strani združili pod 

skupnim naslovom e-knjižnica (Slika 1).  

Poleg lastnega gradiva ponuja knjižnica tudi dostop do nekaterih podatkovnih zbirk: Ius-

Info, Tax-Fin-Lex, EBSCOhost, arhiv Večera, SSKJ2, EBonitete, PressReader, EBooks, 

ki so sicer plačljive, a jih člani knjižnice lahko uporabljajo brezplačno tudi od doma oz. iz 

računalnikov zunaj knjižničnih prostorov.  

Osrednja knjižnica Celje je za 37našo knjižnico v letu 2021 zagotavljala oddaljeni dostop 

do naslednjih podatkovnih zbirk: Find-info, eBonitete, PressReader, EBSCOhost in Večer 

arhiv. Poleg teh imamo preko svoje spletne strani dostop še do SSKJ2, ŠBL, Zgodovina 

Slovenije SIstory, Odprta kultura, Dobre knjige, dLib.si, Kamre in Europeane. Teh 

dostopov ne beležimo. 

 

 

Slika 2: Podatkovne zbirke dostopne preko spletne strani Knjižnice Velenje 
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Preglednica 9: Statistika dostopa do nekaterih podatkovnih zbirk preko oddaljenega 

dostopa prikazuje statistiko dostopa do podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa v 

Knjižnici Velenje.  

 

Preglednica 9: Statistika dostopa do nekaterih podatkovnih zbirk preko oddaljenega dostopa 

ponudnik število obiskanih strani člani 

eBonitete 226 11 

Tax-Fin-Lex 83 10 

Ius-Info4 42 8 

EBSCOHost 24 16 

Press Reader 71 15 

Večer 36 9 

 

Skupaj je bilo zabeleženih 570 oddaljenih prijav. Največ prijav beležimo v podatkovno 

zbirko eBonitete z 226 prijavami.  

 

Že leta 2013 smo začeli z izposojo slovenskih 

e-knjig preko spletnega portala Biblos. V letu 

2014 smo začeli z nakupi t. i. licenc, kar 

pomeni 52 možnih izposoj/licenco. Po 52-tih 

izposojah licenca poteče, zato je potreben 

ponoven nakup. Leta 2021 smo lahko ponudili že kar 2.549 licenc, kar je tudi 2.549 

različnih naslovov e-knjig. 

V letu 2021 je osnovni paket, ki je za knjižnico brezplačen, sestavljalo 241 licenc, kar je 

12 licenc več kot leto pred tem. Knjižnica Velenje je za vse tri enote dokupila še 416 

licenc, kar je hkrati tudi 416 novih naslovov e-knjig. V letu 2021 smo lahko ponudili 657 

novih naslovov.  

Izposoja e-knjig iz baze Biblos je v letu 2021 dosegla številko 5.345 izposoj. 

 

Preglednica 10: Pregled nakupa licenc E-knjig Biblos zadnjih treh let 

 

                                            
4 Ius-Info je bil dostopen samo do meseca maja 

 2019 2020 2021 

letni nakup licenc 419 434 416 

število licenc 1.662 2.180 2.549 

izposoja 2.265 6.400 5.345 

osnovni paket 221 229 241 
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Grafikon 15: Pregled nakupa in izposoje e-knjig Biblos zadnjih treh let 

 

V letu 2021 je bil najbolj bran avtor med E-knjigami Tadej Golob (2. in 3. mesto, skupaj 

90 izposoj), na drugem mestu je bil Feri Lainšček (61 izposoj) (Preglednica 11: Pregled 

prvih deset mest izposoje e-knjig). 

 

Preglednica 11: Pregled prvih deset mest izposoje e-knjig 
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 Naslov - avtor število izposoj 

1. Kurji pastir - Feri Lainšček 61 

2. Dolina rož - Tadej Golob 52 

3. Leninov park - Tadej Golob 38 

4. Normalni ljudje - Sally Rooney 37 

5. Oddelek za občutljive zločine - Alexander McCall Smith 35 

6. Ljubezni na križarjenju - Kitty Stone 34 

7. Hčerka - Michelle Frances 32 

8. Raztrgajmo nebo - Paolo Giordano 32 

9. Črne vdove - Cate Quinn 32 

10. Devica, kraljica, vdova, prasica - Erica Johnson Debeljak 32 
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Od leta 2020 si lahko člani Knjižnice Velenje izposodijo 

zvočne (avdio) knjige na mobilni aplikaciji Audibook. 

Knjige za izposojo na platformi Audibook, so označene 

s simbolom hiše/knjižnice 🏛. Hkrati si lahko 

izposodimo 5 zvočnih knjig, rok izposoje je 14 dni.  

V letu 2021 smo dokupili 202 naslova, skupaj Knjižnica 

Velenje ponuja 514 naslovov. V letu 2021 si je 89 

članov izposodilo 309 zvočnih knjig. 

 

Preglednica 12: Pregled prvih deset mest izposoje zvočnih knjig 

 

 

 

 

 Naslov Avtorji Število izposoj 

1. Cerkev Avgust Demšar 22 

2. Čarovnikov vajenec -  Evald Flisar 11 

3. Nespodobni odvetnik Tadej Golob 11 

4. Otok Avgust Demšar 9 

5. Pohorska transverzala Avgust Demšar 9 

6. Koridor Tomaž Žganjar 7 

7. Ameriški milijonarji so spregovorili Petra Škarja 6 

8. Sprehajalka gospodovega psa Carmen L. Oven 6 

9. Camino - Od suženjstva do svobode Petra Škarja 5 

10. Čarobni odnos - Priročnik za 

samospoznanje Jana Pristovšek 5 
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Prirast v domoznanski zbirki v letu 2021 je 259 enot bibliografsko obdelanega gradiva in 

inventariziranega gradiva v sistemu Cobiss in 209 člankov ter okoli 193 enot z 

metapodatki obdelanega gradiva v digitalni zbirki DIGIDOM. Dejanski prirast je višji, 

vendar del gradiva še ni obdelan in inventariziran.   

Pomemben del prirasta je darilo starejših tiskov Petra Krapeža, ki smo ga začeli 

obdelovati v letu 2020 in nadaljevali v preteklem letu, ter arhivska zbirka Amaterskega 

gledališča Velenje, ki smo jo v dar prejeli leta 2021. Zbirka vsebuje fotografije in video 

posnetke gledaliških predstav, plakate in programske liste.  

Del domoznanske zbirke, ki ni kataloško obdelan, ni preštet.  

Rezultat katalogizacijskega dela v letu 2021 na področju domoznanstva je kreiranje 284 

novih bibliografskih zapisov.  

Digitalizirana domoznanska zbirka po brisanju duplikatov obsega 8.695 enot z 

metapodatki opremljenega gradiva.   

 

Digitalizirane so razglednice, fotografije, video posnetki, knjige, plakati, zgibanke, 

transkripti Kajuhove korespondence in dopisnice. Načrtovana digitalizacija glasila 

Gorenje Informator ni izvedena, ker še ni zagotovljen denar Ministrstva za kulturo. 

Digitalizirane so tudi razglednice iz zbirke zasebnih zbirateljev Frenka Špilerja in Janeza 

Osetiča. 

 

V DIGIDOM je bilo vnesenih 195 novih z metapodatki opremljenih digitalnih objektov, 

trenutni obseg te zbirke je 8.695 digitalnih enot. 

 

Domoznanski del naše spletne strani je bil dopolnjen z dodatnim digitaliziranim gradivom, 

od tiskovin do razglednic. Na spletno stran so naloženi vsi celotni zvezki iz zbirke Šaleških 

razgledov. Novost je, da so ob kompletnih zvezkih posebej naloženi tudi vsi članki od 

prvega do zadnjega zvezka.  
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Za ta spletni portal o kulturni dediščini smo prispevali tri digitalne prispevke v obliki 

digitalnih zbirk: 

- Kajuhovo dopisovanje s Konstantinom Nahtigalom. 

- Kajuhovo dopisovanje s Francem Primcem in 

- Inkarnacija velenjske Kunigunde. 

 

V letu 2021: 

- uredili in izdali smo ter na prireditvi javno predstavili 18. zvezek družboslovno 

humanistične knjižne zbirke Šaleški razgledi 

(Slika 3). Za razglede smo prispevali dva članka 

(Andreja Ažber: Ilegalni ponatis prepovedane 

pesniške zbirke Franceta Balantiča v Šaleški 

dolini in Silvo Grmovšek: Kipar Ciril Cesar in 

njegova pravica).  

- Izdali smo tri naslove monografij o Kajuhu 

(Kajuh v glasbi, Kajuh v prozi in Kajuh v drugih 

jezikih).  

- Izvedbeno oblikovanje zgibank, promocijskih 

gradiv in plakatov. 

- Vnašanje domoznanskih vsebin na Facebook 

(Fb) – Na današnji dan.  

- Napisanih je bilo pet gesel za Šaleški biografski 

leksikon, sproti pa so bila ažurirana obstoječa 

gesla.  

- Besedila za spletne strani naše knjižnice.  

- Besedila za razstave. 

- Prispevki za rubriko Knjižne novosti v tedniku 

Naš čas. 
Slika 3: Šaleški razgledi 18 

 

 

Že v letu 2020 smo zastavili prve korake za obeležitev stoletnice rojstva našega rojaka 

pesnika Karla Destovnika Kajuha, pripravili smo osnutek koncepta praznovanja in ga kot 

razmišljanje posredovali občini Šoštanj. Skupaj z založbo Litera smo tudi zastavili Zbirko 

KAJUH 100, s katero želimo pesnika predstaviti v celoti. Povezali smo se z Narodno in 

univerzitetno knjižnico in se dogovorili za skupno pripravo razstave o Kajuhu v jubilejnem 

letu, ki bo v njihovih prostorih tudi postavljena. 
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V letu 2021 smo začeli s konkretnimi aktivnostmi, vključili smo se v pobudo, da vlada 

Republike Slovenije razglasi leto 2022 za Kajuhovo leto, dali smo pobudo za spominski 

kovanec in priložnostno znamko. Žal nobena od treh pobud ni padla na plodna tla.  

Uspešno pa smo že v letu 2021 začeli izvajati projekt KAJUH 100, v katerem bo izšlo 

sedem knjig o Kajuhu. Tako smo v letu 2021 izdali prve tri knjige: KAJUH V glasbi (Franc 

Križnar), KAJUH V drugih jezikih (David Vidmar Čeru) in KAJUH Proza (Dušan Pirc). Vse 

tri knjige smo ob izidu tudi javno predstavili. Hkrati pa smo sklenili pogodbe in avtorji so 

že začeli pripravo preostalih štirih knjig, ki bodo izšle v letu 2022: KAJUH Dopisovanja 

(Miklavž Komelj), KAJUH Objave (Marjan Rupert) KAJUH Podobe in strip KAJUH Pesnik 

in partizan (Zoran Smiljanić in Marijan Pušavec). Poleg nekaterih drugih aktivnosti pa smo 

skupaj s knjižnico Franceta Balantiča iz Kamnika pripravili izjemen umetniški recital 

Pesnika, v katerem so Marko Mandić, Zvone Hribar in Joži Šalej predstavili poezijo 

Kajuha in Balantiča v Velenju in Kamniku. 

 

 
Slika 4: Monografije Kajuh 

 

- Razstava Ustvarjeno doma 2020: razstava letne produkcije tiskovin in zgoščenk iz 

občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Razstava je bila predstavljena na VTV 

in Radiu Velenje. 

- Razstava Gledališki plakati in fotografije. 

- Razstava ob 200-letnici rojstva pravnika in politika Jožefa Krajnca.  

- Razstava Plakati iz domoznanske zbirke. 

- Manjše priložnostne razstave na Domoznanskem razstavišču. 
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Zaradi pandemije ni bila realizirana razstava o zgodovini starih hiš iz Šaleka in Šmartnega 

ob Paki. 

Nabava in obdelava gradiva za študijsko zbirko (interna oznaka Čo): letošnji prirast je 23 

enot gradiva, skupni obseg zbirke je 3.795 enot.  

 

Nabava, obdelava in inventarizacija gradiva za zbirko starejših tiskovin (interna oznaka 

bib): letošnji prirast je 78 enot katalogiziranega in inventariziranega gradiva. Največji 

delež so stari tiski, ki jih je podaril Peter Krapež, skupni obseg zbirke pa je 926 enot.  

 

 

Slika 5: Predstavitev Šaleških razgledov 18 
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V letu 2021, ko je Covid še precej krojil izvedbo prireditev, le teh ni bilo toliko kot smo bili 

vajeni prejšnja leta (pred letom 2020).  

Vse leto smo razstavljali v osrednjem razstavišču (začenši z vsakoletno domoznansko 

razstavo Ustvarjeno doma), s prireditveno dejavnostjo smo pričeli 23. aprila, na dan 

knjige, ko smo odšli izven prostorov knjižnice na Cankarjevo ulico, kjer smo razstavili 

Sončne žarke ter mimoidoče razvajali z akustičnim koncertom Franja Juroviča. 

Od meseca maja pa smo lahko izvedli večino zastavljenih razstav in prireditev. Zaključek 

projekta Bralna značka za odrasle smo izvedli prvič v 12. letih v juniju in ne v aprilu. 

Spletni bralni klub Sončni žarek pa je potekal skozi vse leto. 

Poleti smo pripravili za otroke vsako sredo t.i. Zabavno sredo, za odrasle pa Zeliščarno, 

brali smo skupaj z Markom Berzelakom na Velenjski plaži in izvedli otvoritev razstave 

»Krajina. Včeraj. Danes? Jutri!«. 

V jesenskem delu leta smo lahko izvedli prav vse zastavljene prireditve ob pogoju 

izpolnjevanja PCT. 

Člani TD Šalek so v 8 zaporednih večerih prikazali filme s skupnim naslovom »Kako se 

je domačijam v Šaleku reklo po domače?«. Izvedli smo nekaj predstavitev knjig domačih 

avtorjev in tri lutkovne predstave v sodelovanju s KD Smeško iz Celja. Ob dnevu knjižnic 

smo gostili Tomi Purich trio z »Jazzom med knjigami« ter dogodek prvič predvajali v živo 

preko VTV.  

Ob koncu leta smo tradicionalno sodelovali pri dobrodelnem projektu Božiček za en dan 

in Klic iz omare. 

Ključniki izvedb prireditev v letu 2021 bi bili: #PCT #koronavirus #maske #razdalja 

#razkuževanjerok #omejenodruženje 

 



35 | S t r a n  
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Slika 6: Prireditve v Knjižnici Velenje 
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V letu 2021 smo kljub nastali zdravstveni situaciji in občasnemu zaprtju knjižnice v 

januarju in aprilu uspeli pripraviti kar 21 razstav in 23 samostojnih dogodkov (Priloga 2). 

V januarju smo uspešno izvedli konvertiranje gradiva in pripravo na avtomatizacijo. V 

mesecu marcu smo pridobili knjižni nabiralnik za vračilo gradiva. Od oktobra v 

sodelovanju z MZPM – Vila Rožle, Velenje pripravljamo Četrtkove pete, otroške 

ustvarjalnice. 

Ostale aktivnosti: 

Korona paket … sedaj, Čas za knjigo; 

Bralna značka za odrasle; 

Pikina bralna značka; 

Predšolska bralna značka; 

Knjižni sejem; 

Razstave na glavnem razstavišču;  

Panoptik; 

Razstave na otroškem oddelku; 

Potopisna predavanja; 

Predavanja; 

Predstavitev knjig; 

Ure pravljic; 

Poletno branje; 

Poletni knjižni kviz; 

Mayerjeva poletna čitalnica (v sodelovanju z Vilo Mayer);   

Dobrodelna akcija: Božiček za en dan ali majhna škatla za velik nasmeh. 
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Slika 7: Dogajanje v letu 2021 v Mestni knjižnici Šoštanj 
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Dejavnosti za otroke in mladino: 

• pravljična joga za otroke; 

• predšolska bralna značka in Pikina bralna značka;  

• vrtec na obisku; 

• projekt Rastem s knjigo; 

• projekt Čebela BERE med. 

 

Dejavnosti za odrasle: 

• literarni večer – predstavitev knjige; 

• pogovorna skupina Šmartnice; 

• Odprimo knjige - bralna značka za odrasle; 

• etnološko-literarni večer – MOST (Modrovanje ob stari trti). 

 

 

V mesecu juliju smo v knjižnici gostili Čebelarski kotiček, ki je del projekta Čebela BERE 

med, v katerega je v letih 2021 in 2022 vključena tudi Knjižnica Šmartno ob Paki. Kotiček 

je zasnovan za interaktivno uporabo s spremljajočimi lesenimi igrami, npr. človek ne jezi 

se, različne lesene sestavljanke, igra tri v vrsto … V tem času, smo na obisk v knjižnico 

povabili vrtčevske skupine ter lokalnega čebelarja. V kotičku smo izpostavili knjige o 

čebelah, ki jih imamo v knjižnici. Otroci so lahko raziskovali in se igrali. Za namen 

promocije projekta smo pripravili knjižnične kazalke in čebelje bralne pakete, v katerih so 

različne knjige o čebelah, njihovem pomenu in življenju – leposlovne in strokovne knjige 

ter DVD-ji.  

 

V mesecu oktobru smo začeli s pravljično jogo za otroke. Pravljična joga poteka enkrat 

na mesec in zajema poslušanje pravljice, telovadbo oziroma umiritev ter ustvarjanje. 
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Slika 8: Dogajanje v letu 2021 v Knjižnici Šmartno ob Paki 
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V knjižnici smo se vseskozi trudili obveščati javnost in uporabnike o režimu odprtja 

knjižničnih enot v različnih epidemioloških razmerah. Redno smo sodelovali z gostovanji 

na VTV, Radiu Velenje, ŠOP, Listu občine Šoštanj in v Našem času, kjer smo predstavljali 

tudi naše prihajajoče dogodke, spremembe v poslovanju knjižnice in poročila z dogodkov. 

V samih knjižničnih enotah smo redno opozarjali na dogodke in razstave s priložnostnimi 

plakati, z mesečnimi zloženkami našim članom in uporabnikom po navadni pošti, močno 

pa smo povečali tudi dosegljivost naših e-obvestil preko elektronske pošte.    

  

Slika 9: Vabilo na predstavitev knjige 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Novoletno voščilo 



42 | S t r a n  

 

 

Slika 11: Voščilo za občinski praznik 

 

V letu 2021 je v celoti zaživela tudi prenovljena spletna stran, ki smo jo med letom še 

dopolnjevali in izboljševali. 

 

Slika 12: Prenovljena spletna stran 
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V Knjižnici Velenje posebno pozornost posvečamo temu, da imajo strokovni delavci 

opravljen strokovni bibliotekarski izpit.  

V letu 2021 je bibliotekarski izpit opravila ena sodelavka iz oddelka za domoznanstvo. 

Ena sodelavka iz oddelka za izposojo gradiva je opravila usposabljanje na delovnem 

mestu, v letu 2022 sledi še bibliotekarski izpit. 

Sodelavec, ki nima formalne bibliotekarske izobrazbe, opravlja Študijski program za 

izpopolnjevanje, Smer za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-

B), ki ga razpisuje Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.  

Ena sodelavka je v letu 2021 pridobila bibliotekarsko izobrazbo s študijem na Univerzi v 

Ljubljani, Filozofski fakulteti, na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo. 

  

Slika 13: Predstavitev raziskav, opravljenih v Knjižnici Velenje 

 

Dve sodelavki sta vključeni v nadaljevalni izobraževalni program na fakulteti: ena je 

študentka 3. letnika visokošolskega programa Management v sociali in izobraževanju, 

Doba fakulteta, druga je študentka Univerze v Ljubljani, Interdisciplinarni doktorski 

študijski program Humanistika in družboslovje, področje Andragogika. 
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Slika 14: Ekskurzija zaposlenih Knjižnice Velenje 

V letu 2021 smo izvedli tudi mobilnost na projektu Erasmus+ »S sodelovanjem do novih 

znanj«, pri kateri sta dve sodelavki odšli na enotedensko usposabljanje v knjižnice na 

Finsko. Obiskali sta različne knjižnice v mestu Tampere in okolici (Vesilahti, Nokia, 

Ylöjärven, Hämeenkyrö) ter Oodi v Helsinkih. 

 

 

Slika 15: Obisk knjižnic na Finskem  



45 | S t r a n  

 

 

V letu 2021 smo s projektom tehnologije RFID ter avtomatizirane izposoje v Knjižnici 

Velenje nadaljevali. Ob vhodnih vratih smo namestili vračalnik izposojenega gradiva 

(meseca julija), na treh lokacijah v knjižnici v Velenju pa tri samopostrežne avtomate za 

izposojo gradiva (meseca novembra). 

  

 Slika 16: Samopostrežna avtomata za izposojo in vračilo gradiva  
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V letu 2021 smo uredili tudi postopno zamenjavo članskih izkaznic, kjer stare izkaznica 

zamenjujemo z novimi s tehnologijo RFID opremljenimi izkaznicami. 

 

 

Slika 17: Nova članska izkaznica 

 

 

V Knjižnici Velenje je za uporabnike na voljo 35 osebnih računalnikov z dostopom do 

interneta, samo v Mestni knjižnici Velenje 22. Vsi računalniki imajo nameščen programski 

paket Microsoft Office. Samo za namene kataloga COBISS+ uporabljamo 5 računalnikov.  

Osebne računalnike lahko z vpisom uporabniškega imena in gesla uporabljajo le člani. 

Uporabniki, ki niso člani knjižnice in želijo uporabljati računalnike, lahko uporabljajo 

računalnik, kjer vpis uporabniškega imena ni potreben. Uporaba računalnikov je v 

Knjižnici Velenje brezplačna. V letu 2021 je bil zaradi kovidne situacije dostop do 

računalniškim mest onemogočen. 
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V knjižnici je omogočeno tiskanje s pomočjo Printbox-a, ki je samopostrežni kiosk za 

tiskanje, kopiranje in skeniranje in je na voljo na različnih lokacijah po Sloveniji. 

 

V knjižnici Velenje sta v uporabi dve brezplačni brezžični omrežji. Brezžično omrežje 

Velenje je dostopno za vse uporabnike, za člane knjižnice pa je dostopno brezžično 

omrežje Libnet, ki zahteva identifikacijo uporabnikov. 

Za uporabnike imamo namenjenih 29 računalniških delovnih postaj, ki jih spremljamo s 

pomočjo WiFi hotspot nadzornega sistema. Nadzorni sistem nam omogoča, da 

spremljamo uporabo računalnikov za uporabnike non-stop, čas prijave in odjave, čas 

trajanja seje ter količino prejetih in poslanih podatkov.  

 

Spletna stran knjižnice Velenje www.knjiznica-velenje.si je v lanskem letu zabeležila 

23.972 obiskov in 51.833 ogledov strani. Spletno stran je uporabilo 12.760 različnih 

uporabnikov, ki so na spletno stran dostopali direktno in ne preko drugih spletnih strani.  

Večino dostopov na spletno stran knjižnice beležimo iz Slovenije (97,64 %), ostali dostopi 

so zabeleženi predvsem iz sosednjih držav. 

 
 

 Slika 18: Osnovni pregled Google Analitika za spletno stran www.knjiznica-velenje.si v letu 2021 

 

Največ uporabnikov uporablja brskalnik Chrome (67,23 %), sledi Safari (9,74 %) ter Edge 

(9,47 %) (Slika 7). Operacijski sistem, ki se uporablja za dostop do naše spletne strani, 

je v največji meri še vedno Windows (47,46 %), na drugem mestu je Android (39,89 %), 

na tretjem iOS (9,22 %) (Slika 8). 
 

 

http://www.knjiznica-velenje.si/
http://www.knjiznica-velenje.si/
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Slika 19: Uporaba brskalnikov za pregledovanje spletne strani Knjižnice Velenje 

 

 
Slika 20: Operacijski sistemi, ki se uporabljajo za pregledovanje spletne strani Knjižnice Velenje 

 

 

21. septembra 2018 je bila otvoritev stalne zbirke Prvih beril. Ob tej priložnosti smo 

izdelali spletno stran www.prvaberila.si, ki ima dva glavna namena; prvi je spletna 

predstavitev zbirke Prvih beril in osnovna informacija o postavitvi v Knjižnici Velenje, drugi 

namen pa je spletna stran kot pripomoček pri vodenju po razstavi. V razstavišču se 

spletna stran lahko uporablja na ekranu na dotik.  

Razstavišče je bilo v letu 2021 veliko časa zaprto in tako tudi onemogočen pregled 

spletne strani v knjižnici. Kljub vsemu je bilo v času od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 

zabeleženih 2.398 ogledov strani, seveda so v to všteti ogledi preko svetovnega spleta 

kot tudi ogledi, ki so bili opravljeni v razstavišču. 

http://www.prvaberila.si/
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Slika 21: Osnovni pregled Google Analitika za spletno stran www.prvaberila.si 

 

 

 

 

 

Slika 22: Spletna stran Šaleški biografski leksikon 

Do konca leta 2020 je bilo objavljenih 814 gesel.  

 

 

 

Dogodke, ki jih organizira Knjižnica Velenje, 

objavljamo in promoviramo na spletni strani, 

Fb profilu in Instagramu. Trenutno imamo na 

Fb 4.340 sledilcev (v začetku lanskega leta smo jih imeli 

4.001), na Instagramu pa 726 sledilcev (105 objav).  
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Za uspešno komunikacijo s knjižnico Velenje lahko uporabljajo različne brezplačne 

aplikacije. Med najbolj pogostimi sta aplikaciji: 

• mCobiss se uporablja za pregled izposojenega gradiva, podaljševanje roka 

izposoje, rezervacije ali naročanje gradiva, medknjižnično izposoja in člansko 

izkaznico. 

• eFollowr uporabljamo za pregled prireditev, ki se odvijajo v Knjižnici Velenje. Z 

vpisom si lahko uredimo obveščanje o prireditvah in dogodkih, ki jih prejmemo 

preko potisnega sporočila na telefonu. 

 

 

 

 

 

Slika 23: Aplikaciji mCobiss in Efollowr 
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Finančno poslovanje Knjižnice Velenje je bilo v letu 2021 stabilno, kljub dodatnim 

stroškom zaradi Covida in težav z objektom Centra NOVA. 

 

Prihodki so znašali 1.297.421,35 €, od tega je bilo nejavnih prihodkov 42.485 € (3,27 %) 

Prihodki so bili izvedeni pravočasno in v skladu s podpisanimi pogodbami z vsemi tremi 

občinami in ministrstvom za kulturo (nakup gradiva). 

 

Odhodki so znašali 1.288.862,25 €, od tega so stroški dela predstavljali 65 % vseh 

odhodkov.  

 

Preglednica 13: Primerjava odhodkov v EUR 

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 znaša 8.545,42 € 

Odhodki so bili ob manjših odstopanjih realizirani v skladu s sprejetim finančnim načrtom. 

Največje odstopanje je zaradi odločitve, da bo investicija v avtomatizacijo knjižnice zaradi 

prijave na razpis Ministrstva za kulturo vodena neposredno iz proračuna MO Velenje. Ob 

tem je bila ponudba najugodnejšega ponudnika na javnem razpisu nižja od pričakovane 

in ob sofinanciranju projekta s strani Ministrstva za kulturo je bil strošek občinskega 

proračuna bistveno nižji, »le« 50.000 € od načrtovanih 115.000 €. 

 

 

 

 

 

 

Primerjava odhodkov v EUR 2019 2020 2021

Materialni stroški 132.482         151.489        123.456        

Programski stroški 124.440         126.702        198.027        

Tekoče vzdrževanje objektov 19.324           35.698          49.838          

Računalniške storitve 13.004           16.089          20.843          

Drugi odhodki 18.631           25.503          53.429          

Stroški dela (zaposleni) 702.903         803.345        843.269        

Skupaj odhodki 1.010.784      1.158.826     1.288.862     
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Leto 2021 je bilo močno investicijsko zaznamovano s prehajanjem na drugo fazo 

avtomatizacije procesov vračanja/izposoje gradiva. Precej nepričakovano v začetku leta 

je Ministrstvo za kulturo objavilo razpis za podobne investicije, na katerega so se lahko 

prijavile lokalne skupnosti kot ustanoviteljice javnih zavodov. Mestna občina Velenje se 

je ob strokovni podpori knjižnice tako prijavila na razpis Ministrstva za kulturo in pridobila 

sklep o sofinanciranju projekta nakupa, montaže in vzpostavitve avtomatiziranega 

sistema vračanja in izposoje gradiva. To je bil tudi razlog, da se je izvedel postopek 

javnega razpisa za dobavo in montažo sistema za štetje obiska, vračalnika s sortirnim 

sistemom in treh knjigomatov za izposojo. Najugodnejši ponudnik (Zelinka d. o. o.) je 

opremo dostavil v pogodbenem roku. Investicija je potekala preko MO Velenje, znesek 

investicije je znašal 63.309 evrov, od katerega je ministrstvo sofinanciralo 36.350 evrov. 

Ob prilagoditvah postavitve in instalacij v knjižnici z izdelavo nosilnih pultov in nakupom 

dodatne opreme smo jeseni vzpostavili najprej testno, ob koncu leta pa že nemoteno 

delovanje sistema avtomatskega vračanja in izposoje knjižničnega gradiva. Skozi 

izobraževalne in promocijske procese uporabnike postopoma navajamo na uporabo te 

storitve in razmišljamo tudi o zunanji nadgradnji in možnostih uvedbe sistema tudi v 

enotah v Šoštanju in Šmartnem ob Paki. 

Objekt Center NOVA, ki ga v občinskem deležu (40 %) celotnega objekta s prostori 

knjižnice upravljamo, je že v preteklosti kazal mnoge pomanjkljivosti, ki so nastale že ob 

rekonstrukciji objekta, predvsem pa skozi večletno pomanjkljivo upravljanje objekta s 

strani večinskega lastnika (DUTB). Vseskozi zamaka s teras objekta skozi strop 

neposredno v knjižnico, kar terja nenehno pozornost pri preprečevanju hujših posledic 

pritekanja meteorne vode v samo knjižnico. 

Pomembna preizkušnja za matično enoto v Velenju je bila tudi v poletnih mesecih, ko se 

je ob vnovični vzpostavitvi lokala v zgornjem prostoru izkazalo, da so strojne instalacije 

(predvsem kanalizacija) povsem nevzdrževane, kar je povzročilo, da so v knjižnico nad 

osrednjim izposojnim pultom s stropa vdrle fekalije in ostala odpadna voda iz sanitarij. 

Kljub dopustom izvajalcem smo se hitro organizirali in v najkrajšem času odpravili 

posledice in začasno sanirali cevi. Podobna situacija se je zgodila še kasneje, ko je od 

točilnega pulta lokala pritekala skozi strop voda iz neurejenih priklopov gostilniških 

aparatov. Sicer se je ob pregledu (zamašene) kanalizacije pokazalo, da bo potrebno čim 

prej pristopiti k celoviti sanaciji strojnih instalacij v objektu.  

Vandalizem je povzročil veliko škode tudi na dvigalu, kar je pomenilo nekaj dni 

nedelovanja dvigala, v knjižnici pa smo bili zaradi podobnih razlogov primorani zamenjati 

dve večji okni. Tako kot že v preteklosti smo pri zamenjavi oken uredili tudi sistem 

prezračevanja, ki ga ob originalnih oknih ni bilo predvidenega. 

Dvakrat je bil opravljen tudi večji poseg na klimatski napravi, za katero je že več let znano, 

da je potrebna temeljitega popravila. 
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Ob pregledu razsvetljave v knjižnici smo ugotovili, da je osvetljenost neprimerna za 

knjižnico in predvsem močno potratna. Začeli smo z zamenjavo vseh svetil (tudi v 

skladišču), ki bo zaključena v letu 2022. 

Knjižnica Šmartno ob Paki je bila s pomočjo občine Šmartno ob Paki  in LAS projekta 

»Čebela BERE med« v mesecu avgustu prenovljena tako po zunanjosti kot v notranjosti. 

Iz knjižnice se je uredil nov prehod na teraso, na sami terasi pred knjižnico pa se je uredila 

zunanja čitalnica oziroma zunanje izposojevališče, t. i. knjigobežnica. Notranji prostor je 

z novim prehodom dobil več svetlobe. Prav tako sta se preuredili tudi izložbeni okni, ki na 

privlačen način opozarjata na obstoj knjižnice v kraju in vabita k njenim vsebinam. 

 

 

 

Slika 24: Vdor fekalij 
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19. 4. je z delom pričel novi direktor zavoda Drago Martinšek, prejšnji direktor Vlado Vrbič 

pa je bil imenovan za pomočnika direktorja in sicer do oktobra, ko se je upokojil. Skladno 

s sklepom sveta zavoda je mesto pomočnice direktorja za program takrat prevzela 

sodelavka Metka Pivk Srdič.  

 

Slika 25: Predaja ključev novemu direktorju 

 

Zaradi krivdnih razlogov je bila izročena odpoved zaposlitve sodelavki, ki je koordinirala 

delo enote v Šmartnem ob Paki. Nato je sprožila spor pri delovnem sodišču, ki še traja. 

Jeseni smo za določen čas in za skrajšani delovni čas zaposlili novo sodelavko, ki pokriva 

enoto v Šmartnem ob Paki. 

Poleg prejšnjega direktorja se je upokojil še en sodelavec. 

V letu 2021 je knjižnica imela odobrenih pet javnih del, ki so bila do konca leta polno 

zasedena. 
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 Oblika zaposlitve po delovnih nalogah: 

 

Preglednica 14: Delavci knjižnice, ki so v rednem delovnem razmerju5 

 

 

Preglednica 15: Delavci knjižnice, ki niso v rednem delovnem razmerju6 

 

 

Preglednica 16: Stopnja izobrazbe delavcev knjižnice7  

 

dipl. 
bibliotekarji 

dipl. 
bibliotekarji 
z BI8 

priučeni 
dipl. 
bibliotekarji 

priučeni 
knjižničarji 

drugi 
knjižnični 
delavci 

SKUPAJ 
strokovni 
delavci SKUPAJ 

Nedokončana OŠ  
(raven 1) 

    1  1 

OŠ  
(raven 2) 

0 0 0 0 1 0 1 

SŠ  
(raven 3, 4, 5) 

0 0 0 1 4 1 5 

                                            
5 število oseb na dan na 30. 12. 2021 
6 število oseb na dan na 30. 12. 2021 
7 delavci knjižnice v EPZ (ekvivalent polne zaposlitve) na dan 31. 12. 2021 
8 BI – bibliotekarski izpit 

  

delavci, ki 

opravljajo 

knjižničarska 

dela 

tehnični 

delavci in 

informatiki 

uprava, 

administrativni 

in finančni 

delavci SKUPAJ 

redno zaposleni za nedoločen čas 17 0 3 20 

 od tega s krajšim delovnim časom 3 0 0 3 

redno zaposleni za določen čas 1 0 1 2 

od tega s krajšim delovnim časom 1 0 0 1 

SKUPAJ       26 

 delavci, ki 

opravljajo 

knjižničarska 

dela 

tehnični 

delavci in 

informatiki 

uprava, 

administrativni 

in finančni 

delavci SKUPAJ 

občasno, projektno zaposleni po 

podjemni pogodbi ali pogodbi o 

avtorskem delu 0 0 0 0 

delavci, zaposleni preko 

študentskega servisa 0 0 2 4 

prostovoljci, neplačani delavci 0 0 0 2 

SKUPAJ    6 
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Visoka strokovna 
in višja  
(raven 6/1, 6/2) 

1 3 0 1 2 5 7 

Univerzitetna  
(raven 7) 

0 4 6 
 

1 10 11 

Magisterij  
(raven 8/1) 

0 0 1 0 0 1 1 

Doktorat  
(raven 8/2) 

0 0 0 0 0 0 0 

        

SKUPAJ  7 7 2 10 16 26 

 

 

 

Preglednica 17: Upokojenci knjižnice9 

 

 

 

                                            
9 skupaj z delavci nekdanje enote KC IN Prireditve 

leto upokojitve  delovno mesto SKUPAJ 

1978 • Čistilka (2x) 2 

1989 • Čistilka  1 

1990 

• Čistilka 

• Računovodja – knjigovodja 

• Višja knjižničarka 

3 

1991 • Čistilka 1 

1997 • Računovodja – knjigovodja 1 

1998 • Višja knjižničarka 1 

1999 
• Višja knjižničarka (2x) 

• Bibliotekarka 

3 

2005 
• Tajnica 

• Višja knjižničarka 

2 

2006 • Knjižničarka 1 

2013 • Pomočnik direktorja za program 1 

2018 • Manipulantka 1 

2021 
• Direktor 

• Vodnik 

2 

SKUPAJ  19 
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Trenutno stanje kaže naslednjo podobo: Knjižnica Velenje tako kot ostale splošne 

knjižnice kontinuirano in sistematično zbira in obdeluje veliko količino podatkov in 

informacij iz notranjih virov, ki jih ustvarja tekom svojega poslovanja. Analiza teh podatkov 

odraža stopnjo doseganja različnih zakonsko določenih ciljev in nalog, stopnjo doseganja 

nacionalnih standardov, ki opredeljujejo poslovanje splošnih knjižnic in primerjavo 

posameznih kategorij, merjenja s prejšnjim obdobjem. 

Kar se tiče gradiva, smo torej več ali manj znotraj standardov in normativov. Kar se tiče 

bralcev, natančneje upada vpisa in izposoje, je Knjižnica Velenje tudi nekje v slovenskem 

povprečju in bo treba napeti vse moči, da se bo trend obrnil. 

Učinkovitejše upravljanje in posledično večja prepoznavnost splošne knjižnice med 

prebivalci, ki predstavljajo potencialne uporabnike storitev, pa tudi financerje, medije, 

poslovno javnost in druge deležnike v okolju, lahko bistveno pripomoreta k temu, da bo 

postala Knjižnica Velenje bolj priznana kot dejavnik družbenega razvoja.  

Situacija z virusom covid 19 je pokazala, da smo se knjižnice pripravljene relativno hitro 

prilagajati spremembam. Logična posledica je, da se je v tem obdobju kar trikratno 

povečala izposoja elektronskih knjig, hkrati pa so bili uporabniki primorani uporabljati 

različne ponujene aplikacije, če so želeli priti do gradiva. Izziv v prihodnje je zagotovo 

usposobiti kar največje število uporabnikov za samostojno uporabo aplikacij (COBISS, 

Moja knjižnica, različni portali in podatkovne baze). 

Da bi knjižnica lahko razvila učinkovit poslovni model, poleg sekundarnih potrebuje tudi 

primarne podatke, ki jih lahko pridobi le z neposrednim raziskovanjem okolja, kot npr. 

raziskava učinkov knjižnice na okolje, raziskava pričakovanj in potreb uporabnikov itd. S 

tako pridobljenimi podatki in analizo bo knjižnica dejanskim in potencialnim financerjem 

argumentirano dokazovala pomen in učinke svojega delovanja in vpliva v okolju.  

Čeprav večina uporabnikov knjižnice še vedno meni, da je izposoja knjižničnega gradiva 

temeljna ter najbolj pričakovana in uporabljana storitev v splošnih knjižnicah, je 

pričakovati, da se bo v prihodnjih letih povečeval delež informacij, ki jih bodo prebivalci 

pridobivali z interneta in ne več iz knjižničnega gradiva. Po drugi strani bodo v vse 

slabšem položaju ljudje, ki ne bodo znali vrednotiti in učinkovito uporabljati ponudbe in 

storitev v virtualnem okolju, za kar sodobni človek potrebuje znanja in spretnosti z 

različnih področij funkcionalne pismenosti ter sposobnost prilagajanja in obvladovanja 

sprememb. Mešanje kulturnih vzorcev, ki jih prinašajo s seboj sodobni migracijski procesi, 

je lahko vir potencialnih konfliktov ali pa priložnost za kulturno obogatitev in širjenje 

obzorij. Vsa ta in še druga, so področja, kjer je priložnost, da se knjižnica na inovativen 

način odzove na zahteve in pričakovanja okolja, posodablja in nadgrajuje obstoječe 

storitve ter razvija nove, vse skupaj pa izvaja na visoki kakovostni ravni ter tako 

dolgoročno ohranja svojo pomembno vlogo in mesto v vsakdanjem življenju prebivalcev. 
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Sooblikovanje knjižnice z uporabniki bo odslej še bolj stalnica delovanja Knjižnice 

Velenje!  

Če uporabnikov ne bomo od malega vzgajali v bralce, jih čez trideset let v družbi – ne 

samo v knjižnicah – ne bomo več imeli. 

 

 

Direktor 

Drago Martinšek 
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Priloga 1: Bibliopedagoška dejavnost 

Zap. 
št. 

Datum 
Naslov 

usposabljanja 

Uporabnik 
usposabljanja 
(šole, vrtci, …) 

obisk VE 
obisk 

ŠO 
obisk 
ŠM 

Nosilec 

1. 
08. 01. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV       Silvo Grmovšek 

2. 
05. 02. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV       
Brina 
Zabukovnik 
Jerič 

3. 
05. 03. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV       
Bernarda 
Lukanc 

4. 
31. 03. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV skype       
Brina 
Zabukovnik 
Jerič 

5. 
07. 05. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV       
Brina 
Zabukovnik 
Jerič 

6. 
26. 05. 
2021 

Predstavitev 
Knjižnice  

VGC - Ljudska 
univerza Velenje 

7     
Bernarda 
Lukanc 

7. 
27. 05. 
2021 

Predstavitev 
Knjižnice  

VGC - Ljudska 
univerza Velenje 

8     
Bernarda 
Lukanc 

8. 
04. 06. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV       
Brina 
Zabukovnik 
Jerič 

9. 
08. 06. 
2021 

Predstavitev 
Knjižnice + pravljica 

CVIU - 3. razred, 
Kadyrova 

7     
Bernarda 
Lukanc 

10. 
03. 07. 
2021 

Čebela bere med Šmartno ob Paki     16 
Maja 
Praprotnik 

11. 
13. 07. 
2021 

Čebela bere med Šmartno ob Paki     25 
Maja 
Praprotnik 

12. 
02. 09. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV       
Drago 
Martinšek 

13. 
10. 09. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV       
Brina 
Zabukovnik 
Jerič 

14. 
14. 09. 
2021 

Predstavitev 
Knjižnice 

Socialna 
aktivacija 
albansko 
govorečih žensk 

18     
Bernarda 
Lukanc 

15. 
28. 09. 
2021 

Predstavitev 
Knjižnice 

NOVUS Velenje 15     
Bernarda 
Lukanc 

16. 
01. 10. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV       
Brina 
Zabukovnik 
Jerič 

17. 
05. 11. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV       
Brina 
Zabukovnik 
Jerič 

18. 
03. 12. 
2021 

Dobro jutro - VTV 
studio  

VTV       
Brina 
Zabukovnik 
Jerič 

19. 
november 
2021 

Rastem s knjigo OŠ OŠ 382 87 40 Lidija Črnko 



 
iii 

  
december 
2021 

Rastem s knjigo SŠ SŠ 463     Lidija Črnko 

20. 
09. 11. 
2021 

VTV - Medved Jaka 
in Mojca 

VTV       
Bernarda 
Lukanc 

21. 
30. 11. 
2021 

Spomini na 50 
ustvarjalnih let v 
Galeriji - pogovor 

Galerija Velenje       
Bernarda 
Lukanc 

22. 
09. 12. 
2021 

Vrtec Šmartno ob 
Paki 

Šmartno ob Paki     37 
Maja 
Praprotnik 

23. 
16. 12. 
2021 

Vrtec Šmartno ob 
Paki 

Šmartno ob Paki     44 
Maja 
Praprotnik 

SKUPAJ: 900 87 162   
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Priloga 2: Prireditve 

zap. 
št. 

datum NAZIV DOGODKA vrsta prireditve 
obisk 
VE 

obisk 
ŠO 

obisk 
ŠM 

Nosilec 

1. 
10. 05. 
2021 

Bralna čajanka bralni krožek 16     Bernarda Lukanc 

2. 
25. 05. 
2021 

Zeliščarna - sprehod po 
mestu 

srečanje 4     Kata Laštro 

3. 
27. 05. 
2021 

Sončni žarek 
spletni bralni 
klub 

7     Stanka Ledinek 

4. 
29. 05. 
2021 

Vsi kupujemo, vsi 
prodajamo 

sejem 15     Frank Špiler 

5. 
Od 1. 6. do 
31. 8. 2021 

Poletna bralnica 
čitalnica na 
prostem 

x     
Frenk Špiler, Brina 
Zabukovnik Jerič 

6. 
Od 1. 6. do 
31. 8. 2021 

Poletno branje razstava knjig x x x Vsi 

7. 
Od 1. 6. do 
30. 9. 2021 

Knjižnica na plaži 
knjige in revije za 
na plažo 

      
Brina Zabukovnik 
Jerič, Frenk Špoler 

8. 
07. 06. 
2021 

Knjižni sejem sejem   12   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 

9. 
10. 06. 
2021 

Zaključek Bralne značke 
za odrasle 

pogovor 35     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Metka Pivk 
Srdič 

10. 
13. 06. 
2021 

PESNIKA Recital poezije 
Karla Destovnika 
Kajuha in Franceta 
Balantiča 

literarni večer 50     Vlado Vrbič 

11. 
14. 06. 
2021 

Bralna čajanka bralni krožek 12     Bernarda Lukanc 

12. 
15. 06. 
2021 

Kajuh v glasbi, Kajuh v 
drugih jezikih  

predstavitev 
knjige 

  22   Vlado Vrbič 

13. 
16. 06. 
2021 

Moč branja: bralni klub 
za odrasle 

bralni krožek 4     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Andreja Kac 

14. 
24. 06. 
2021 

Sončni žarek 
spletni bralni 
klub 

5     Stanka Ledinek 

15. 
26. 06. 
2021 

Vsi kupujemo, vsi 
prodajamo 

knjižni sejem 15     Frank Špiler 

16. 
julij, 
avgust 
2021 

Mayerjeva poletna 
čitalnica 

čitalnica na 
prostem 

  50   Marjeta Blatnik 

17. 
Od 1. 7. do 
31. 8. 2021 

Poletna bralnica 
čitalnica na 
prostem 

100     
Frenk Špiler, Brina 
Zabukovnik Jerič 

18. 
Od 1. 7. do 
31. 8. 2021 

Knjižnica na plaži 
knjige in revije za 
plažo 

      
Brina Zabukovik 
Jerič, Frenk Špiler 

19. 
05. 07. 
2021 

Knjižni sejem sejem   15   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 



 
v 

20. 
05. 07. 
2021 

Bralna čajanka bralni krožek 14     Bernarda Lukanc 

21. 
14. 07. 
2021 

Velenjske glinene 
ploščice 

zabavna sreda 10     Kata Laštro 

22. 
15. 07. 
2021 

Poletni večer v 
afriški savani, med 
perzijskimi lepoticami 
in za konec še v 
budističnem kraljestvu 

potopisno 
predavanje 

25     Kata Laštro 

23. 
20. 07. 
2021 

Razstava Krajina. 
Včeraj. Danes? Jutri! 

otvoritev 
razstave 

20     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

24. 
21. 07. 
2021 

Poletna ura pravljic z 
ustvarjalno delavnico  

pravljične ure 5     
Vesna Gaber 
Podhovnik 

25. 
29. 07. 
2021 

Beri z nami na Velenjski 
plaži 

Bralno srečanje 10     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Andreja Kac 

26. 
31. 07. 
2021 

Vsi kupujemo, vsi 
prodajamo 

sejem 14     Frank Špiler 

27. 
02. 08. 
2021 

Knjižni sejem sejem   10   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 

28. 
04. 08. 
2021 

Lego delavnica zabavna sreda 8     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

29. 
10. 08. 
2021 

Poletje na travniku; 
torkove igrarije 

poletno druženje 60     Stanka Ledinek 

30. 
11. 08. 
2021 

Čarobna formula zabavna sreda 10     
Stanka Ledinek, 
Andreja Stvarnik 

31. 
12. 08. 
2021 

Borneo, Brunej in 
Singapur 

potopisno 
predavanje 

30     Metka Pivk Srdič 

32. 
18. 08. 
2021 

Naredimo si poletni 
šopek 

zabavna sreda 30     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Vesna 
Gaber Podhovnik 

33. 
24. 08. 
2021 

Zeliščarna srečanje 3     Kata Laštro 

34. 
25. 08. 
2021 

Ustvarjamo s 
knjižničarko Majo 

zabavna sreda 8     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Maja 
Praprotnik 

35. 
28. 08. 
2021 

Vsi kupujemo, vsi 
prodajamo 

knjižni sejem 9     Frank Špiler 

36. 
06. 09. 
2021 

Knjižni sejem sejem   15   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 

37. 
06. 09. 
2021 

Bralna čajanka bralni krožek 16     Bernarda Lukanc 

38. 
07. 09. 
2021 

Odprtje Pikinih razstav odprtje razstav 45     
Metka Pivk Srdič, 
Bernarda Lukanc 

39. 
08. 09. 
2021 

Odprimo knjige: 
srečanje z Jakobom J. 
Kendo 

literarni večer 20     
Metka Pivk Srdič, 
Brina Zabukovnik 
Jerič 

40. 
11. 09. 
2021 

Pravljična joga z Nino pravljice 23     Metka Pivk Srdič 

41. 
11. 09. 
2021 

Pikin čarobni 
medaljonček 

ustvarjalnica 20     Metka Pivk Srdič 
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42. 
12. 09. 
2021 

Pravljična joga z Nino pravljice 26     Metka Pivk Srdič  

43. 
12. 09. 
2021 

Karmen Mandl: Pričaraj 
nasmeh 

predstavitev 
knjige 

12     Metka Pivk Srdič  

44. 
13. 09. 
2021 

Zaključek Pikine bralne 
značke s podelitvijo 
gumbkov in priznanj 

bralni projekt 100     Metka Pivk Srdič  

45. 
14. 09. 
2021 

Čarobni medaljonček 
zeliščna 
delavnica 

22     Metka Pivk Srdič  

46. 
14. 09. 
2021 

Pravljična joga z Nino pravljice 15     Metka Pivk Srdič  

47. 
16. 09. 
2021 

Gvatemala – kraj 
mnogih dreves 

potopis 10     Metka Pivk Srdič 

48. 
21. 09. 
2021 

Marko Brzelak: 
Pobarvana brata in 
druge zgodbe 

predstavitev 
knjige 

    26 Maja Praprotnik 

49. 
21. 09. 
2021 

Alzheimer cafe: 
Demenca, bolezen 
mnogih obrazov 

predavanje 50     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

50. 
23. 09. 
2021 

Sončni žarek 
Spletni bralni 
klub 

8     Stanka Ledinek 

51. 
25. 09. 
2021 

Vsi kupujemo, vsi 
prodajamo 

sejem 16     Frank Špiler 

52. 
28. 09. 
2021 

Poklon Himalaji  potopis   12   
Marjeta Blatnik, 
Brina Zabukovnik 
Jerič 

53. 
29. 09. 
2021 

Žabec in njegovo srce 
lutkovna 
predstava 

21     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

54. 
30. 09. 
2021 

Štefan Kardoš; Jožica 
Atelšek: Plastenje 
s(r)amot 

predstavitev 
knjige 

19     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

55. 
01. 10. 
2021 

Modrovanje ob stari trti literarni večer     70 Maja Praprotnik 

56. 
04. 10. 
2021 

Knjižni sejem sejem   12   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 

57. 
04. 10. 
2021 

Bralna čajanka bralni krožek 19     Bernarda Lukanc 

58. 
05. 10. 
2021 

Pogovor ob 80. 
obletnici prvega 
partizanskega napada 
na Šoštanj 1941 

pogovor   25   Marjeta Blatnik 

59. 
06. 10. 
2021 

Ura pravljic pravljične ure 3     Bernarda Lukanc 

60. 
07. 10. 
2021 

Brane Piano: O 
časopisu, pivu in 
vesolju nasploh 

predstavitev 
knjige 

12     Vlado Vrbič 

61. 
07. 10. 
2021 

Bralne urice bralni krožek 6     Bernarda Lukanc 

62. 
07. 10. 
2021 

Pravljična joga pravljične ure     4 Maja Praprotnik 
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63. 
11. 10. 
2021 

Kramljanje pod staro 
trto: pogovorna 
skupina Šmartnice 

pogovor     5 Maja Praprotnik 

64. 
12. 10. 
2021 

Kako se je domačijam v 
Šaleku reklo po 
domače?: Prislan; 
Hmelj v Šaleški dolini 
nekoč in danes 

filmski večer 55     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

65. 
13. 10. 
2021 

Pravljična joga pravljične ure 8     Metka Pivk Srdič 

66. 
14. 10. 
2021 

Kostarika potopis 9     Metka Pivk Srdič 

67. 
15. 10. 
2021 

Božena Tanšek Boža: 
Dnevu naproti 

predstavitev 
knjige 

18     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

68. 
19. 10. 
2021 

Kako se je domačijam v 
Šaleku reklo po 
domače?: Košan 

filmski večer 30     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

69. 
19. 10. 
2021 

Barbara Kelher: Gruzija 
– pozabljena Kavkaška 
dežela 

potopis   15   Marjeta Blatnik 

70. 
20. 10. 
2021 

Ura pravljic pravljične ure 5     Bernarda Lukanc 

71. 
20. 10. 
2021 

Jernej Dirnbek: Tramp 
predstavitev 
knjige 

22     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Drago 
Martinšek 

72. 
21. 10. 
2021 

Sončni žarek – Oskar in 
gospa v rožnatem 

spletni bralni 
klub 

10     Stanka Ledinek 

73. 
26. 10. 
2021 

Kako se je domačijam v 
Šaleku reklo po 
domače? Šafar, Utner 

filmski večer 21     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

74. 
27. 10. 
2021 

Pravljična meditacija za 
otroke z Janjo in 
medvedkom Tapkom 

pravljične ure 10     Metka Pivk Srdič 

75. 30.10.2021 
Vsi kupujemo, vsi 
prodajamo 

sejem 11     Frank Špiler 

76. 02.11.2021 

Kako se je domačijam v 
Šaleku reklo po 
domače: Melanšek; 
Golin 

filmski večer 30     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

77. 03.11.2021 Ura pravljic Pravljične ure 2     
Vesna Gaber 
Podhovnik 

78. 04.11.2021 Moč branja 
bralni krožek za 
odrasle 

3     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Andreja Kac 

79. 04.11.2021 Bralne urice bralni krožek 6     Bernarda Lukanc 

80. 04.11.2021 Pravljična joga pravljične ure     4 Maja Praprotnik 

81. 08.11.2021 Knjižni sejem sejem   10   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 

82. 08.11.2021 Bralna čajanka bralni krožek 18     Bernarda Lukanc 
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83. 09.11.2021 
Viki Grošelj: Krona 
Slovenije 

potopis s 
predstavitvijo 
knjige 

  40   Marjeta Blatnik 

84. 09.11.2021 

Kako se je domačijam v 
Šaleku reklo po 
domače: Stropnik; 
Vetrnik 

filmski večer 25     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

85. 10.11.2021 Pravljična joga pravljične ure 3     Metka Pivk Srdič 

86. 11.11.2021 Pravljična joga pravljice   3   Marjeta Blatnik 

87. 11.11.2021 
Tanzanija - srce Afrike, 
ki prepriča 

potopis 9     Frank Špiler 

88. 15.11.2021 
Otroška ustvarjalna 
delavnica: Strašni pajek 

Otroške 
delavnice 

4     
Vesna Gaber 
Podhovnik 

89. 15.11.2021 
Kramljanje pod staro 
trto: pogovorna 
skupina Šmartnice 

pogovor     5 Maja Praprotnik 

90. 16.11.2021 Zeliščarna srečanje 5     Kata Laštro 

91. 16.11.2021 
Kako se je domačijam v 
Šaleku reklo po 
domače: Kavčič 

filmski večer 31     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

92. 17.11.2021 Ura pravljic Pravljične ure 3     Bernarda Lukanc 

93. 18.11.2021 Ivan Sivec: Pika po Piki 
predstavitev 
knjige 

17     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

94. 18.11.2021 Četrtkova peta ustvarjalnica   7   Marjeta Blatnik 

95. 19.11.2021 Jazz med knjigami glasbeni večer 25     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Andreja Kac 

96. 23.11.2021 

Kako se je domačijam v 
Šaleku reklo po 
domače? Zgornji Kerlni, 
Podlesnik 

filmski večer 26     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

97. 24.11.2021 
Pravljična meditacija za 
otroke z Janjo in 
medvedkom Tapkom 

pravljične ure 7     Metka Pivk Srdič 

98. 25.11.2021 
Pravljična meditacija za 
otroke z Janjo in 
medvedkom Tapkom 

pravljična 
meditacija 

  15   Marjeta Blatnik 

99. 25.11.2021 Sončni žarek  
spletni bralni 
klub 

9     Stanka Ledinek 

100. 26.11.2021 
Vsi kupujemo, vsi 
prodajamo 

sejem 10     Frank Špiler 

101. 29.11.2021 Moramo se pogovoriti 
otvoritev 
razstave 

12     Drago Martinšek 

102. 30.11.2021 
Kako se je domačijam v 
Šaleku reklo po 
domače? Grobelnik 

filmski večer 19     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

103. 01.12.2021 Ura pravljic Pravljične ure 10     
Vesna Gaber 
Podhovnik 
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104. 02.12.2021 Četrtkova peta ustvarjalnica   12   Marjeta Blatnik 

105. 02.12.2021 Pravljična joga pravljične ure     5 Maja Praprotnik 

106. 03.12.2021 
Lajos Bence: Furijasta 
generacija 

predstavitev 
knjige ob Ta 
veselem dnevu 
kulture 

8     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

107. 06.12.2021 Knjižni sejem sejem   10   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 

108. 06.12.2021 Bralna čajanka bralni krožek 10     Bernarda Lukanc 

109. 07.12.2021 
Feri Lainšček: Med 
nama je angel 

predstavitev 
knjige 

70     Drago Martinšek 

110. 08.12.2021 Pravljična joga pravljične ure 3     Andreja Kac 

111. 09.12.2021 Pravljična joga pravljice   5   Marjeta Blatnik 

112. 09.12.2021 
Najlepše zgodbe 
potovanj 

potopis 28     Metka Pivk Srdič  

113. 10.12.2021 
Barbara Kališnik: 
Anabea 

predstavitev 
knjige 

20     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

114. 13.12.2021 

Otroška ustvarjalna 
delavnica v okviru  
projekta Teden pisanja 
z roko: Novoletno 
voščilo 

Otroške 
delavnice 

8     
Vesna Gaber 
Podhovnik 

115. 13.12.2021 Kajuh Proza 
predstavitev 
knjige 

  25   Marjeta Blatnik 

116. 13.12.2021 
Kramljanje pod staro 
trto: pogovorna 
skupina Šmartnice 

pogovor     9 Maja Praprotnik 

117. 14.12.2021 Zeliščarna srečanje 3     Kata Laštro 

118. 14.12.2021 
Camino - Po Francoski 
poti do konca sveta 

potopis   15   Marjeta Blatnik 

119. 14.12.2021 
Jožica Rogelšek: 
Sanjam, da bi sanjala 
sanje 

predstavitev 
knjige 

21     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

120. 15.12.2021 Ura pravljic Pravljične ure 12     
Vesna Gaber 
Podhovnik 

121. 16.12.2021 
Pravljična meditacija za 
otroke z Janjo in 
medvedkom Tapkom 

pravljična 
meditacija 

  4   Marjeta Blatnik 

122. 16.12.2021 
Sončni žarek: spletni 
bralni klub 

spletni bralni 
klub 

9     Stanka Ledinek 

123. 16.12.2021 
Predstavitev novega 
18. zvezka Šaleških 
razgledov 

predstavitev 
knjige 

30     
Andreja Ažber, 
Silvo Grmovšek 

124. 18.12.2021 
Vsi kupujemo, vsi 
prodajamo 

sejem 12     Frank Špiler 
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125. 20.12.2021 
Kata Laštro: Dežela 
Škratovnija in zmešana 
zelena abeceda 

predstavitev 
knjige 

16     
Kata Laštro, Brina 
Zabukovnik Jerič 

126. 22.12.2021 
Pravljična meditacija za 
otroke z Janjo in 
medvedkom Tapkom 

pravljične ure 6     Metka Pivk Srdič 

127. 29.12.2021 Teta Zima in škrati 
lutkovna 
predstava 

35     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

   SKUPAJ 1746 334 128  
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Priloga 3: Razstave 

zap. št. datum NAZIV RAZSTAVE 
obisk 
VE 

obisk 
ŠO 

obisk 
ŠM 

Nosilec 

1. 
januar, 
februar, 
2021 

Razstava Emil Cesar   x   Marjeta Blatnik 

2. 
januar, 
februar, 
2021 

Razstava Kajuh   x   Marjeta Blatnik 

3. 
februar, 
2021 

Razstava Prešernov dan   x   Dušan Rebec 

4. 
od 5. 2. 
2021 

Razstava Ustvarjeno doma 2020: 
razstava tiskovin in zgoščenk iz 
občin Velenje, Šoštanj in Šmartno 
ob Paki iz leta 2020 

x     Silvo Grmovšek 

5. marec, 2021  Razstava Fotonatečaj   x   Marjeta Blatnik 

6. marec, 2021  Razstava Pomladni dotik čipke   x   Marjeta Blatnik 

7. 
marec, april, 
2021 

Saša Pavček: Obleci me v poljub   x   Marjeta Blatnik 

8. marec, 2021  Zlate hruške    x   
Bernarda Lukanc, 
Edita Prah Šincek 

9. marec, 2021  Koronapaket x x   
Vesna Gaber 
Podhovnik 

10. marec, 2021  Razstava Dan žena   x   Dušan Rebec 

11. april, 2021 
Razstava Iz zbirke Antona Zvoneta 
Čebula 

  x   Dušan Rebec 

12. maj, 2021 Razstava Od blizu x     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

13. 
od 5. 5. do 
5. 6. 2021 

Razstava Dr. Jožef Krajnc, 
(Ne)znani Škalčan 

x     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

14. maj, 2021 Razstava Zlate hruške 2020 x     Bernarda Lukanc 

15. 
od 20. 4. do 
31. 5. 2021 

Razstava Velenjska drevesa: 
drevesni koncert z borovo liro 

x     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

16. maj, 2021 Razstava Bralec meseca x     Stanka Ledinek 

17. 
od 25. 5. 
2021 

Razstava učencev Gimnazije 
Velenje – likovna smer 

x     Andreja Kac 

18. 
Od 23. 4. do 
31. 5. 2021 

Nominiranci za nagrado kresnik: 
najboljši roman leta 2020 

x     Andreja Kac 

19. maj, 2021 Razstava Zlate hruške 2020   x   
Bernarda Lukanc, 
Edita Prah Šincek 

20. maj, 2021 Razstava Knjiga, duh časa   x   Silvo Grmovšek 

21. maj, 2021 
Razstava Nagajiva pomlad na 
otroškem oddelku 

  x   Bernarda Lukanc 

22. maj, 2021 
Koronapaket ali ščepec 
pomladanskega branja 

x x   
Vesna Gaber 
Podhovnik 
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23. maj, 2021 Razstava Trije metulji     x Darinka Bizjak 

24. 
od 1. do 9. 
6. 2021 

Razstava Od blizu x      
Brina Zabukovnik 
Jerič 

25. 
od 10. do 
30. 6. 2021 

Razstava Ivo Stropnik x      
Metka Pivk Srdič, 
Brina Zabukovnik 
Jerič 

26. junij, 2021 
Razstava Dr. Jožef Krajnc, 
(Ne)znani Škalčan 

x      
Brina Zabukovnik 
Jerič 

27. 
od 3. 6. do 
31. 8.  2021 

Razstava Skočim sem, stečem tja, 
šport v vrtcu je doma 

x      Bernarda Lukanc 

28. junij, 2021 Razstava Šepet narave x      
Brina Zabukovnik 
Jerič 

29. junij, 2021 Razstava Bralka meseca x      Stanka Ledinek 

30. 
od 1. 6. do 
31. 8.  2021 

Razstava dijakov Gimnazije 
Velenje – likovna smer 

x      Andreja Kac 

31. 
junij, julij, 
avgust, 
2021 

Malha dobrih zgodb: spodbujamo 
družinsko branje 

x     Metka Pivk Srdič 

32. 
junij, julij, 
avgust, 
2021 

Razstava Poletje sončnih žarkov   x   Marjeta Blatnik 

33. 
junij, julij, 
avgust, 
2021 

Razstava Leto Josipa Jurčiča 2021   x   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 

34. 
junij, julij, 
avgust 2021 

Razstava Nagajiva pomlad na 
otroškem oddelku 

  x   Marjeta Blatnik  

35. 
junij, julij, 
avgust 2021 

Razstava Trije metulji     x Darinka Bizjak 

36. 
od 1. do 17. 
7. 2021 

Razstava Ivo Stropnik x     
Metka Pivk Srdič, 
Brina Zabukovnik 
Jerič 

37. 
od 19. 7. do 
8. 8. 2021 

Razstava Krajina. Včeraj. Danes? 
Jutri! 

x     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

38. 
Od 9. 8. do 
9. 9. 2021 

Razstava Društva Zeliščarjev 
Velenje 

x     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

39. 
od 1. 7. do 
31. 8.  2021 

Razstava Skočim sem, stečem tja, 
šport v vrtcu je doma 

x     Bernarda Lukanc 

40. 
od 1. do 31. 
7. 2021 

Razstava Pomlad x     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Kata Laštro 

41. 
od 2. do 31. 
8.2021 

Razstava posvečena življenjskemu 
delu Tatjane Angerer 

x     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Kata Laštro 

42. 
od 1. 7. do 
31. 8. 2021 

Razstava Plečnikove krstilnice x     
Brina Zabukovnik 
Jerič  

43. 
julij, avgust 
2021 

Razstava Žarki knjižnice Velenje x     Stanka Ledinek 

44. 
od 1. 7. do 
31. 8.  2021 

Razstava dijakov Gimnazije 
Velenje – likovna smer 

x     Andreja Kac 
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45. 
julij, avgust 
2021 

Poletni knjižni kviz x x x Andreja Stvarnik 

46. 
julij, avgust 
2021 

Razstava Poletje sončnih žarkov   x   Marjeta Blatnik 

47. 
julij, avgust 
2021 

Razstava Leto Josipa Jurčiča 2021   x   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 

48. 
julij, avgust 
2021 

Razstava Naše mesto Šoštanj   x   Marjeta Blatnik  

49. 
julij, avgust 
2021 

Razstava Trije metulji     x Darinka Bizjak 

50. 
Od 1. 7. do 
31. 8. 2021 

Poletno branje x x x 
Vesna Gaber 
Podhovnik 

51. 
Od 1. 7. do 
31. 8. 2021 

Razstava Nekoč je bilo turistično 
jezero 

x     Frank Špiler 

52. 
Od 1. do 6. 
9. 2021 

Razstava Društva zeliščarjev 
Velenje 

x     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

53. 
Od 7. 9. do 
30. 9. 2021 

Razstava Otroška razIGRAnost x     Metka Pivk Srdič 

54. 
Od 1. do 6. 
9.  2021 

Razstava Skočim sem, stečem tja, 
šport v vrtcu je doma 

x     Bernarda Lukanc 

55. 
Od 7. do 30. 
9. 2021 

Pika Nogavička ima rdeča lička x     Bernarda Lukanc  

56. 
september,  
2021 

Herbarij, brezčasni zapisi narave x     
Brina Zabukovnik 
Jerič, Kata Laštro 

57. 
september,  
2021 

31. Pikin festival x     Peter Groznik 

58. 
september,  
2021 

Razstava dijakov Gimnazije 
Velenje – likovna smer 

x     Andreja Kac 

59. 
september,  
2021 

Bralka meseca x     Stanka Ledinek 

61. 
september,  
2021 

Razstava Nekoč je bilo turistično 
jezero 

x     Frank Špiler 

62. 
september,  
2021 

Razstava Ob šoštanjskem 
občinskem prazniku 

  x   Marjeta Blatnik 

63. 
september, 
2021 

Razstava Naše mesto Šoštanj   x   Marjeta Blatnik 

64. 
september, 
2021 

Z veseljem v vrtec in v šolo   x   Marjeta Blatnik 

65. 
oktober, 
2021 

Naslikaj mi zgodbo: foto natečaj x     Stanka Ledinek 

66. 
oktober, 
2021 

Pika Nogavička ima rdeča lička x     Bernarda Lukanc 

67. 
oktober, 
2021 

Razstava Duša, duh, um, telo – 
celo naše bitje – naš dom 

x     Kata Laštro 

68. 
oktober, 
2021 

Pregledna razstava izbora 
publikacij in plakatov Galerije 
Velenje 1971-2021 

x     Andreja Ažber 
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69. 
1. - 14. 10. 
2021 

Razstava dijakov Gimnazije 
Velenje – likovna smer 

x     Andreja Kac 

70. 
15. 10. 2021 
– 31. 1. 
2022 

Pod pretvezo x     Andreja Kac 

71. 
oktober, 
2021 

Bralec meseca x     Stanka Ledinek 

72. 
oktober, 
2021 

Lepi kamen – Šoštanj 110   x   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 

73. 
oktober, 
2021 

Razstava Naše mesto Šoštanj   x   Marjeta Blatnik 

74. 
oktober, 
2021 

Privoščite si … Čas za knjigo x x x 
Vesna Gaber 
Podhovnik 

75. 
oktober, 
2021 

Jesenska pravljica   x   Marjeta Blatnik 

76. 
november, 
2021 

Ptice Šaleških jezer x     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

77. 
november, 
2021 

Pika Nogavička ima rdeča lička x     Bernarda Lukanc 

78. 
november, 
2021 

Razstava slik Neve Kumer x     
Brina Zabukovnik 
Jerič 

79. 
november, 
2021 

Razstava gledaliških plakatov, 
listov in fotografij 

x     Silvo Grmovšek 

80. 
15. 10. 2021 
– 31. 1. 
2022 

Pod pretvezo x     Andreja Kac 

81. 
november, 
2021 

Bralec meseca x     
Stanka Ledinek, 
Andreja Stvarnik 

82. 
november, 
2021 

Lepi kamen – Šoštanj 110   x   Marjeta Blatnik 

83. 
november, 
2021 

48. mala Napotnikova kiparska 
kolonija 

  x   Marjeta Blatnik 

84. 
november, 
december, 
2021 

Ob 80. obletnici prvega 
partizanskega napada na Šoštanj 

  x   
Marjeta Blatnik, 
Dušan Rebec 

85. 
november, 
2021 

Razstava Naše mesto Šoštanj   x   Marjeta Blatnik 

86. 
november, 
2021 

Jesenska pravljica   x   Marjeta Blatnik 

87. 
november, 
december, 
2021 

Kresnikovi nagrajenci     x Maja Praprotnik 

88. 
november, 
2021 

Privoščite si čas za knjigo x x x 
Vesna Gaber 
Podhovnik 

89. 
december, 
2021 

V letu dni okoli sonca x     Frank Špiler 
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90. 
december, 
2021 

Sreča je … x     Bernarda Lukanc 

91. 
december, 
2021 

Dežela Škratovnija in zmešana 
zelena abeceda 

x     
Kata Laštro, Brina 
Zabukovnik Jerič 

92. 
december, 
2021 

Razstava gledaliških plakatov, 
listov in fotografij 

x     Silvo Grmovšek 

93. 
december, 
2021 

Pod pretvezo x     Andreja Kac 

94. 
december, 
2021 

Bralec meseca x     Stanka Ledinek 

95. 

december 
2021, 
januar, 
februar, 
2022 

Kajuh v barvah   x   Marjeta Blatnik 

96. 
december, 
2021 

48. mala Napotnikova kiparska 
kolonija 

  x   Marjeta Blatnik 

97. 
december, 
2021 

Zima v Vrtcu Šoštanj   x   Marjeta Blatnik 

98. 
december, 
2021 

Zimska pravljica x     
Vesna Gaber 
Podhovnik 

99. 
december, 
2021 

Kresnikovi nagrajenci     x Maja Praprotnik 

100. 
december, 
2021 

Privoščite si čas za knjigo x     
Vesna Gaber 
Podhovnik 

101. 
december, 
2021 

Zimska pravljica   x   Marjeta Blatnik 
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Priloga 4: Izobraževanje zaposlenih 

  datum naslov kraj udeleženec 

1. 12.02.2021 Seja ZBDS spletni dogodek 
Brina Zabukovnik 
Jerič 

2. 25.02.2021 Seja DBC spletni dogodek 
Brina Zabukovnik 
Jerič 

3. 3.03.2021 
Cobiss3/Izpisi in uporabni 
namigi za delo 

IZUM, spletno okolje 
Lidija Črnko, 
Damjana Selan 

4. 11.03.2021 
Izobraževanje avtorjev za 
objavljanje v odprtem 
dostopu 

NUK, spletno okolje Lidija Črnko 

5. 18.03.2021 Občni zbor članov (DBC) spletni dogodek 
Vesna Gaber 
Podhovnik, Brina 
Zabukovnik Jerič 

6. 24.03.2021 
Priprava in uporaba e-
kvizov, e-ugank in 
interaktivnih delovnih listov 

spletno 
izobraževanje 

Vesna Gaber 
Podhovnik, Andreja 
Stvarnik 

7. 14.04.2021 
Kako uporabnikom približati 
COBISS 

spletno 
izobraževanje 

Vesna Gaber 
Podhovnik  

8. 20.04.2021 
Predstavitev slovenske 
sekcije IBBY (DBC) 

spletno 
izobraževanje 

Brina Zabukovnik 
Jerič 

9. 6.05.2021 
Obravnava pravljice z 
gledališkimi pristopi  

spletno 
izobraževanje 

Vesna Gaber 
Podhovnik, Darinka 
Bizjak  

10. 13.05.2021 
Knjižničar knjižničarju 
sedmič: dan dobrih praks 

spletno srečanje 
Metka Pivk Srdič, 
Brina Zabukovnik 
Jerič 

11. 18.05.2021 
Uporaba orodja za 
upravljanje bibliografskih 
referenc EndNote Online 

NUK, spletno okolje Lidija Črnko 

12. 20.05.2021 
Knjižnica, srce mesta: zelene 
knjižnice 

spletno 
izobraževanje 

Brina Zabukovnik 
Jerič, Kata Laštro, 
Lidija Črnko 

13. 21.05.2021 Volilni občni zbor ZBDS spletni dogodek 
Brina Zabukovnik 
Jerič 

14. 21.05.2021 
Inovativno delo v spletnih 
učilnicah 

spletno 
izobraževanje 

Vesna Gaber 
Podhovnik 

15. 28.05.2021 
Inovativno delo v spletnih 
učilnicah 

spletno 
izobraževanje 

Vesna Gaber 
Podhovnik 

16. 28.05.2021 Lahko branje (DBC) 
spletno 
izobraževanje 

Brina Zabukovnik 
Jerič, Stanka Ledinek 

17. 4.06.2021 
Inovativno delo v spletnih 
učilnicah 

spletno 
izobraževanje 

Vesna Gaber 
Podhovnik 

18. 
od 9. 6. 2021 do 
11. 6. 2021 

Predmetno označevanje s 
Splošnim geslovnikom 
COBISS 

IZUM, spletno okolje Damjana Selan 
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19. 11.06.2021 
Inovativno delo v spletnih 
učilnicah 

spletno 
izobraževanje 

Vesna Gaber 
Podhovnik 

20. 14.06.2021 

Strokovno izobraževanje za 
dopolnjevanje in obnavljanje 
strokovnega znanja za delo z 
dokumentarnim gradivom z 
naslovom eArchiving 
Geopreservation 
Conference 2021 

spletno 
izobraževanje 

Mirela Kruško 

21. 18.06.2021 
Ekskurzija zaposlenih 
Knjižnice Velenje (Postojna, 
Izola) 

  vsi zaposleni 

22. 2.09.2021 
Srečanje DBC Slovenske 
Konjice 

srečanje 
Brina Zabukovnik 
Jerič 

23. 
od 6. 9. 2021 do 
7. 9. 2021 

Katalogizacija elektronskih 
virov, dostopnih prek spleta 

NUK, spletno okolje Damjana Selan 

24. 
od 6.9.2021 do 
10.9.2021 

Uporaba programske 
opreme COBISS3 
Katalogizacija - nadaljevalni 
tečaj 

IZUM, Maribor 
Vesna Gaber 
Podhovnik, Andreja 
Ažber 

25. 14.09.2021 
Mentorsko delo in podpora 
kandidatom v času priprave 
na bibliotekarski izpit 

NUK, spletno okolje Lidija Črnko 

26. 
od 16. 9. 2021 
do 17. 9. 2021 

Navedba sestankov v 
bibliografskem zapisu 

NUK, spletno okolje Damjana Selan 

27. 16.09.2021 Pedagoško-andragoški dnevi UL, FF Lidija Črnko 

28. 
od 20.9. do 
24.9.2021 

Modul 1: Knjižno gradivo in 
knjižnice 

spletni dogodek Andreja Stvarnik 

29. 21.09.2021 
Uporabnik v kontekstu 
sprememb 

spletno 
izobraževanje 

Metka Pivk Srdič, 
Brina Zabukovnik 
Jerič, Lidija Črnko 

30. 
od 22.9.2021 
do 24.9.2021 

Predmetno označevanje s 
splošnim geslovnikom 
COBISS 

spletno 
izobraževanje 

Vesna Gaber 
Podhovnik 

31. 28.09.2021 
Delo z uporabniki s 
posebnimi potrebami 

KOŽ Ljubljana Andreja Kac 

32. 
od 28.9.2021 
do 30.9.2021 

e-Fest 
Osrednja Knjižnica 
Celje, spletno 
srečanje 

Metka Pivk Srdič, 
Lidija Črnko  

33. 7.10.2021 
Modul 2: Osnove varovanja 
in zaščite knjižnega gradiva v 
NUK-u 

NUK Andreja Stvarnik 

34. 18.10.2021 
Izzivi in pasti priprave pisne 
naloge za bibliotekarski izpit 

spletni dogodek Andreja Stvarnik 

35. 
od 18.10.2021 
do 22.10.2021 

Katalogizacija kontinuiranih 
virov 

spletno okolje 
Vesna Gaber 
Podhovnik, Andreja 
Ažber 
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36. 
27.10.2021 in 
28.10.2021 

Izobraževanje direktorjev 
splošnih knjižnic 

Rogaška Slatina Drago Martinšek 

37. 5. 11.2021 Novosti v knjižničarstvu NUK, spletno okolje Lidija Črnko 

38. 
od 7. 11. 2021 
do 13. 11. 2021  

Mobilnost na projektu S 

sodelovanjem do novih 

znanj 

Tampere, Helsinki 
(Finska) 

Lidija Črnko,  Maja 
Praprotnik 

39. 11. 11. 2021 
Semaforjev utrip, mladi 
bralec in digitalni mediji, 
ZBDS 

spletno 
izobraževanje 

Andreja Kac 

40. 
od 16. 11.2021 
do 17. 11. 2021 

Katalogizacija sestavnih 
delov 

spletno okolje 
Vesna Gaber 
Podhovnik, Andreja 
Ažber 

41. 24. 11. 2021 
Ocenjevanje in 
napredovanje javnih 
uslužbencev 

spletni seminar Mirela Kruško 

42. 25. 11. 2021 
Predstavitev Javnega 
povabila za Javna dela 2022 

spletno srečanje Mirela Kruško 

43. 
od 6. 12.2021 
do 10. 12.2021 

Katalogizacija neknjižnega 
gradiva 

spletno okolje 
Vesna Gaber 
Podhovnik, Andreja 
Ažber 

44. 
od 8. 12. 2021 
do 9. 12. 2021 

FinLit NUK, spletno okolje Lidija Črnko 

45. 
od 29. 11. 2021 
do 30. 11. 2021 

FinLit NUK, spletno okolje Lidija Črnko 

46. 
od 12. 10. 2021 
do 13. 10. 2021 

FinLit NUK, spletno okolje Lidija Črnko 
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