
 

 

 

 

POSLOVNO 
POROČ ILO 
ZA LETO 2019 

 

 

 

 
 
 
 
Pripravila: 
Petra Širko Poljanšek, prof. 
Direktorica 
 
 
                                                                               februar 2020 

 



Kazalo 
UVOD 1 

CILJI KNJIŽNICE 2 

ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE 3 

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 4 

STROKOVNI KNJIŽNIČARSKI DELAVCI 5 

OBRATOVALNI ČAS 6 

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 7 

KNJIŽNIČNA  DEJAVNOST 8 

Prostor in oprema 8 

Knjižnična zbirka 9 

Uporabniki knjižnice 12 

Obisk knjižnice 14 

Izposoja knjižničnega gradiva 16 

Izobraževanje 17 

Povezovanje in sodelovanje 19 

DRUGA DEJAVNOST KNJIŽNICE 19 

Dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke 19 

Ure pravljic  in Vrtec na obisku 19 

Terapevtske ure pravljic z zavodom PET 20 

Rastem s knjigo 20 

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 21 

Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami 22 

Bralna značka Vrba 22 

Premična zbirka knjižnega gradiva v enoti Vrba in druge storitve za ranljive skupine 22 

Dejavnosti za odrasle 23 

Prireditvena dejavnost za odrasle v letu 2019 23 

Domoznanska dejavnost 25 

Spletni biografski leksikon Celjskozasavski.si 25 

MUZEJSKA ZBIRKA MOZIRJE IN MOZIRJANI TER OSEBNA ZBIRKA ALEKSANDRA VIDEČNIKA 26 

FINANČNO POROČILO 27 

ZAKLJUČEK 30 

 



 
1 

UVOD 
 

Osrednja knjižnica Mozirje je splošna knjižnica. Kot samostojno knjižnico jo je ustanoviteljica Občina 

Mozirje imenovala na svoji  7. redni seji,  dne 17. 9. 2003, z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjižnica Mozirje. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št 101, 21.10. 2003. V sodni register pri 

Okrožnem sodišču v Celju je bil vpisan 15.12.2005, pod  številko vložka 1/04097/00. 

V letu 2009 smo Odlok o ustanovitvi Knjižnice Mozirje spremenili zaradi izločitve Občine Rečica ob 

Savinji iz skupne Občine Mozirje ter spremembe zakonodaje.  Novi odlok je bil sprejet na 25. redni 

seji občinskega sveta Občine Mozirje, dne 21. 9. 2009, in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 76, 

dne 30. 9. 2009. 

Knjižnica Mozirje opravlja svojo dejavnost za potrebe občin Zgornje Savinjske doline: Mozirje, Gornji 

Grad, Ljubno, Luče,  Nazarje,  Rečica ob  Savinji  in Solčava, s skupno 16.096 prebivalci (stanje  1. 7. 

2019 Statistični urad Republike Slovenije). Knjižnica spada v IV. skupino splošnih knjižnic (kriterij 

razdelitve je število prebivalcev na področju). 

Strokovno vodeno in organizirano knjižničarstvo se je pričelo  1. junija 1973. Takrat je Matična služba 

za knjižničarstvo pri NUK Ljubljana  podala pobudo, da se v vseh občinah države ustanovijo splošne 

knjižnice. Ker ni bilo pogojev za samostojno delovanje knjižnice, se je organizacijsko pripojila v Zvezo 

kulturnih organizacij občine Mozirje, ki je bila neprofesionalna organizacija na področju kulture. 

10. decembra 1991 je bil ustanovljen Zavod za kulturo občine Mozirje, na katerega je bilo preneseno 

delovanje knjižnice. Zaposlitev strokovnih delavcev je bila urejena z redno zaposlitvijo, direktor pa je 

bil imenovan z neprofesionalno zaposlitvijo. 24. oktobra 1997 se je ime Zavoda za kulturo občine 

Mozirje spremenilo v Zavod za kulturo Mozirje.  

Matična  številka  knjižnice  je  5644585000,  davčna  številka  je  92486835, šifra  dejavnosti  je  

92.511,registrska številka je 5035005874, transakcijski račun je odprt pri UJP Žalec s številko 01279-

6030372913. 

Knjižnici Mozirje je Občinski svet Občine Mozirje s sklepom št. 062-02/04-07, z dne 8. 10. 2004, 

predal v  upravljanje  na  novo  ustanovljeno  Muzejsko  zbirko  Mozirje  in  Mozirjani  ter  Osebno  

zbirko Aleksandra Videčnika, ki imata prostore na Savinjski cesti 2. 

Knjižnico upravlja Svet Osrednje knjižnice Mozirje, ki ga sestavlja 9 članov: 

- trije predstavniki  ustanoviteljice: Andreja Gumzej, Lilijana Rakun in Borut Repše, ki so bili imenovani 

na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Mozirje dne 22. 10. 2019; 

- trije predstavniki zainteresirane javnosti: Polonca Kolenc Ozimic, Danica Vezočnik Krajnc in Marija 

Krivec, ki jih je potrdila Kulturniška zbornica na predlog knjižnice dne 11. 12. 2019; 

-trije predstavniki zaposlenih: Tatjana Golob, Renata Jakop in  Vladimira Planovšek,  ki so bili  izvoljeni 

na volitvah dne 24. 10. 2019.  
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Predsednik sveta je Borut Repše, ki je bil izvoljen na 1. redni seji sveta Knjižnice Mozirje, dne 28. 1. 

2020. 

Na osnovi javnega razpisa (UL RS št. 64/2015) za direktorja je svet zavoda na 6. redni seji dne 30. 11. 

2015  s podanim pozitivnim sklepom Občinskega sveta Občine Mozirje ter pozitivnim mnenjem 

ostalih petih občin imenoval Petro Širko Poljanšek. Direktorica je imenovana za dobo 5 let. 

 

CILJI KNJIŽNICE 
 

Letni cilji so prikazani v Programu dela Osrednje knjižnice Mozirje za leto 2019. Skladni so z našimi 

dolgoročnimi cilji. Nanašajo se na našo knjižnično dejavnost in pogoje dela, na izpolnjevanje nalog, ki 

omogočajo dostopnost knjižnične dejavnosti prebivalcem, kar je smoter knjižnične dejavnosti. 

Izpolnjevanje dejavnosti knjižnice glede na zakon o knjižničarstvu: 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo in informacije; 

- omogoča uporabo knjižničnega gradiva in zagotavlja vsakomur na svojem območju dostop do 

znanja, informacij in storitev, ne glede na starost spol, versko in politično prepričanje, narodnost, 

raso, jezik ali socialni status, zaposlitev in stopnjo izobrazbe, kakor tudi vsem posameznikom in 

skupinam s posebnimi potrebami. 

Splošna knjižnica je namenjena informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, 

raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti, zato: 

- omogoča dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižnično-informacijskem 

sistemu in v drugih informacijskih sistemih, kakor tudi rabo knjižničnega gradiva; 

- seznanja z dosežki preteklega in sedanjega ustvarjanja ter podpira dialog med kulturami; 

- zagotavlja dostop do vseh informacij in gradiva ter uradnih dokumentov, ki so pomembni 

za lokalno skupnost in posameznika; 

- oblikuje zbirko domoznanskega gradiva in informacij; 

- se vključuje v vseživljenjsko učenje; 

- razvija in utrjuje bralno kulturo, sodeluje pri informacijskem opismenjevanju in spodbuja 

prebivalce za uporabo knjižnice; 

- utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične 

dejavnosti. 

Letni in dolgoročni načrti ter cilji knjižnice so zagotoviti še kakovostnejši splošen dostop do 

knjižničnega gradiva, katalogov, podatkovnih zbirk, elektronskih publikacij in vseh drugih 

informacijskih virov ter vlagati vso razpoložljivo znanje v kulturno rast občanov v vseh življenjskih 

obdobjih, s primerno strokovno pomočjo, svetovanjem, informiranjem, informacijskim 

opismenjevanjem, širitvijo bralne kulture ter z izvajanjem bibliopedagoškega dela z učenci  ter 

predšolskim otroki. 
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Prednost splošnih knjižnic v primerjavi z drugimi viri informacij je hramba informacij in dostopnost  

le-teh za vse. Prav dostopnost knjižničnega gradiva in informacij o njem je splošno prepoznana kot 

javni interes, ki se gradi s knjižnično zbirko posamezne krajevne knjižnice ter s tem povezanost 

krajevne knjižnice s knjižničnim sistemom. Mrežna organizacija knjižnic  združuje knjižnične zbirke 

posameznih knjižnic in informacij o njih v enakopravno dosegljivo celoto. To omogoča, da se 

dostopnost informacij uresničuje ne glede na posameznikov kraj bivanja in delovanja. Sicer se kažejo 

razlike med splošnimi knjižnicami, ker so to javni zavodi lokalnih skupnosti, v katerih pa niso enako 

upoštevana strokovna merila in normativi, ki državljanom zagotavljajo enakost tudi v kakovosti 

storitev, ne glede na to, v kako razviti skupnosti živijo. Lokalne skupnosti  bi morale najbolje poznati 

svoje okolje, njegove značilnosti in zmogljivosti, programe dela ter razvojne cilje. Bolj je družba 

razvita, večja je izbira vsebine, oblik knjižničnega gradiva in dejavnosti. Vse to pa spodbuja branje, 

bralno kulturo in informacijsko opismenjevanje, kar je temelj za črpanje znanja, in  je v skladu z 

Zakonom o knjižničarstvu, ki je najpomembnejši akt knjižnice. 

 

ORGANIZIRANOST KNJIŽNIČE 
 

Knjižnica Mozirje je organizirana v osrednjo knjižnico  z mrežo organizacijskih enot - krajevnih knjižnic 

- v vseh občinskih središčih, z izposojevališčem (premična zbirka) v turistično-rekreativnem centru 

Golte ter Muzejsko zbirko Mozirje in Mozirjani: 

- Knjižnica Mozirje, Hribernikova ulica 1, Mozirje, tel.: 03- 837-01-80, 837-01-82; 

- Knjižnica Gornji Grad, Tlaka 28, Gornji Grad, tel.: 03- 5843-170; 

- Knjižnica Ljubno, Cesta v Rastke 10, Ljubno, tel.: 03-839-15-79; 

- Knjižnica Luče, Luče 80 Luče, tel.: 03-839-3552; 

- Knjižnica Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, tel.: 03- 839-01-44; 

- Knjižnica Rečica, Rečica 61, Rečica ob Savinji; tel.: 03-839-01-38; 

- Knjižnica Solčava, Solčava 10, Solčava, tel.: 03- 620-26-56; 

- Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani, Savinjska cesta 4, Mozirje, tel.: 03- 839-46-99; 

- Premična zbirka Golte, tel.: 839-11-00 (recepcija hotela). 
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 

Osrednja knjižnica Mozirje svojo dejavnost izvaja na podlagi naslednjih zakonskih in podzakonskih 

aktov: 

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. list 87/2001, 96/2002 in 92/2015) 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list 77/07, z dopolnitvami  in  

spremembami) 

- Zakon o zavodih (Ur. list 12/1991, z dopolnitvami in spremembami) 

- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list 63/2007, z dopolnitvami in spremembami) 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list 108/09, UPB13, z dopolnitvami in  

spremembami) 

- Zakon o razmerju plač v javnih zavodih (Ur. list 70/2005) 

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list 21/2013, z dopolnitvami in spremembami) 

- Zakon o javnih financah (Ur. list 79/1999) 

- Zakon o računovodstvu (Ur. list 23/1999) 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. list 73/2003) 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično   

dejavnost za več občin in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. list 19/2003) 

- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. list 105/2003) 

- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list 88/2003) 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu financiranja  javnih zavodov, 

skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. list 97/2003) 

- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Ur. list 9/2009 in 

65/2016) 

- Uredba o osnovnih storitvah  knjižnic (Ur. list 29/2003) 

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. list 4/2018) 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. list 51/2008, 91/2008, 

113/2009 in 22/2019). 

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Ur. list 45/1994, z dopolnitvami in    

spremembami) 

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. list 57/08) 

- Odlok o ustanovitvi  javnega zavoda Knjižnica Mozirje (Ur. list 76/2009) 

- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028) 

- Manifest o splošnih knjižnicah, UNESCO 1994 

- Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 

- Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020 
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STROKOVNI KNJIŽNIČARSKI DELAVCI 
 

Strokovni knjižničarski delavci so delavci z univerzitetno, visoko, višjo in srednjo  izobrazbo, ki 

opravljajo strokovna knjižničarska dela. Strokovno znanje si pridobijo s formalnim ali dopolnilnim 

izobraževanjem in imajo opravljen strokovni bibliotekarski izpit. 

V letu 2019 je bilo v knjižnici redno zaposlenih sedem strokovnih delavcev in en upravni delavec. 

Eden izmed strokovnih delavcev je zaposlen kot muzejski sodelavec za delo v muzejski zbirki z 

delovno obveznostjo 12 ur tedensko, 28 ur tedensko pa opravi v knjižnici. 

V skladu z Aktom o sistemizaciji delovnih mest v Osrednji knjižnici Mozirje (sprejetim 26. 3. 2019 na 4. 

redni seji Občinskega sveta Občine Mozirje), Pravilnikom o pogojih za izvajanje knj. dejavnosti kot 

javne službe in kadrovskim načrtom so bila zasedena naslednja delovna mesta: 

- višji knjižničar z opisom del in nalog: informator, izposoja gradiva, delo z bralci in 

uporabniki, urejanje knjižničnega gradiva, ureditev knjižnih polic, vodenje dogodkov in 

razstav v galeriji, izposoja  in skrb za krajevno knjižnico, vodenje mesečnih bralnih srečanj 

v krajevni knjižnici z bralci v tretjem življenjskem obdobju, organizacija pravljičnih ur v 

krajevni knjižnici; koordinacija projekta knjižnično – muzejski MEGA KVIZ, medknjižnična 

izposoja;  

- višji knjižničar z opisom del in nalog: informator, izposoja gradiva, delo z bralci in 

uporabniki, urejanje knjižničnega gradiva, izvajanje ur pravljic in dejavnosti za uporabnike 

s posebnimi potrebami; koordinacija projekta predšolske bralne značke. 

- knjižničar z opisom del in nalog: informator, izposoja gradiva, delo z bralci in uporabniki, 

skrb za računalniški razvoj in računalniško opremo v vseh krajevnih knjižnicah, nabava in 

obdelava knjižničnega gradiva, zbiranje in objava prispevkov iz domoznanstva na spletnih 

portalih Kamra in spletni biografski leksikon; kreiranje različnih izpisov, statistik, izdelava 

zapisov za bibliografijo, računalniško oblikovanje vabil in drugih dokumentov, 

medknjižnična izposoja; 

- knjižničar z opisom del in nalog: informator, izposoja gradiva, urejanje knjižničnega 

gradiva, urejanje knjižnih polic, delo z bralci in uporabniki, pomoč pri obdelavi gradiva, 

odpis gradiva, priprava opominov, priprava vabil za prireditve, organizacija pravljičnih ur 

v osrednji in krajevnih knjižnicah, vodenje mesečnih bralnih srečanj v krajevni knjižnici z 

bralci v tretjem življenjskem obdobju, organizacija dejavnosti za uporabnike s posebnimi 

potrebami, vodenje  prireditev; 

- muzejski sodelavec/bibliotekar z opisom del in nalog v muzejski zbirki in knjižnici : 

vodenje obiskovalcev po zbirki in mozirskem trgu, urejanje zbirk, pridobivanje novih 

podatkov za strokovno vodenje; 

izposoja gradiva, urejanje knjižničnega gradiva, urejanje knjižnih polic, delo z bralci in 

uporabniki, izposoja in skrb za krajevno knjižnico, organizacija pravljičnih ur v krajevni 

knjižnici; delo v domoznanskem oddelku; pomoč pri pripravi prireditev. 

- bibliotekar z opisom del in nalog: informator, izposoja gradiva, delo z bralci in uporabniki, 

urejanje knjižničnega gradiva, urejanje knjižnih polic, izposoja in skrb za krajevno 

knjižnico, organizacija pravljičnih ur in obiskov vrtčevskih otrok v krajevni knjižnici,  

pomoč v domoznanskem oddelku; koordinacija projekta predšolske bralne značke. 
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- bibliotekar z opisom del in nalog: informator, izposoja gradiva, urejanje knjižničnega 

gradiva, delo z bralci, organizacija pravljičnih ur v krajevni knjižnici in bralnega kluba v 

krajevni knjižnici;  pomoč  v muzejski zbirki, koordinacija projekta Rastem s knjigo; 

- direktor knjižnice z opisom del in nalog: poslovno in programsko vodenje knjižnice, 

predstavljanje in zastopanje knjižnice, organizacija in usklajevanje poslovanja knjižnice, 
določanje poslovne politike in ukrepov za njeno izvajanje.  

OBRATOVALNI ČAS 
 

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic predpisuje minimalni obratovalni čas za uporabnike  v osrednji 

enoti 8 ur dnevno,  5 dni v tednu, ob sobotah  5 ur. Seštevek ur po normativu je  45 ur tedensko. Čas 

odprtosti za uporabnike osrednje enote v Mozirju je 45 ur tedensko, odprta je 5 ur tudi ob sobotah.  

Aprila 2019 je v Osrednji knjižnici Mozirje opravila inšpekcijski nadzor inšpektorica z Inšpektorata RS 

za kulturo in medije, ki je pregledovala izpolnjevanje določb Zakona o knjižničarstvu in Uredbe o 

osnovnih storitvah knjižnic. V  krajevnih knjižnicah Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad in Ljubno ne 

zagotavljamo zadostnega odpiralnega časa, kot ga predpisuje uredba. 

V osrednji enoti v Mozirju izpolnjujemo predpisano število ur odprtosti, a je potrebno odpiralni čas 

prerazporediti tako, da bo knjižnica odprta vsak dan v tednu osem ur. 

 

Za občine od 2.000 do 6.000 prebivalcev predpisuje uredba odprtost krajevne knjižnice 15 ur 

tedensko. Na našem področju velja normativ odprtosti vseh krajevnih knjižnic 68 ur tedensko, mi pa 

smo v letu 2019 dosegali 49 ur, kar pomeni 72%. 

Razlog je dosedanje nezadostno sofinanciranje knjižnične dejavnosti s strani posameznih občin in 

posledično prenizko število zaposlenih strokovnih delavcev.  

Inšpektorica je izdala odločbo in v njej navedla, da je potrebno do 31. 12. 2019 uskladiti obratovalni 

čas z uredbo. Izpeljali smo aktivnosti na vseh občinah, prosili inšpektorat za podaljšanje roka za 

izvedbo ukrepov in februarja 2020 uskladili obratovalni čas z uredbo v vseh knjižnicah razen v 

knjižnici na Ljubnem.  Občina Ljubno ni zagotovila dovolj finančnih sredstev za stroške dela v letu 

2020. O tem smo obvestili inšpektorat in prosili za podaljšanje roka za uskladitev odpiralnega časa na 

Ljubnem.  

V knjižnicah Luče in Solčava presegamo normativ obratovalnega  časa.  

Tabela 1: Odprtost in delovni čas 
 

Knjižnica Št. 

Preb. 

Uredba 

 

Realizac. 

odprtosti 

Doseg 

norm. 

PO TO SR ČE PE SO 

Mozirje  45 45 100% 8-15 8-18 8-15 13-19 8-18 8-13 

G. Grad  15 6 40%  11-14   16-19  

Ljubno  15 10 67% 11-15  14-17 16-19   

Luče  4 6 150%  15-18    9-12 

Nazarje  15 10 67% 10-14  12-15 16-19   

Rečica  15 10 67%  10-15 14-19    

Solčava  4 7 175%  14-18 10-13    
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OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

Letne cilje smo izvajali v skladu s sprejetim Programom dela za leto 2019. Občina ustanoviteljica in 

pogodbene partnerice so zagotavljale redna nakazila. Glede na predhodno leto so se prihodki v letu 

2019 povečali za 8%. 

Načrtovane naloge smo v večji meri realizirali.  

V knjižnični in drugi dejavnosti knjižnice ocenjujemo, da smo leto 2019 zaključili uspešno: 

- dosegli smo zastavljeni cilj in ohranili oziroma presegli število aktivnih članov knjižnice; 

- uresničili smo cilje pri nabavi knjižničnega gradiva; 

- uresničili smo zastavljene cilje na področju prireditvene dejavnosti in spodbujanja bralne 

kulture; 

- prenovili smo celostno grafično podobo knjižnice (logotip, žig) in članom izdelali nove 

članske izkaznice; 

- uspešno smo kandidirali na razpisu MzK in prenovili informacijsko-komunikacijsko 

opremo za uporabnike v Knjižnici Luče;  

- uspešno smo izvajali obstoječe in začeli z novim programom (Projekt socialne aktivacije 

za lažji vstop na trg dela), ki krepi socialno vlogo knjižnice - z njimi se knjižnica tesneje 

povezuje z okoljem, sklepa nova partnerstva tudi izven okvirov tradicionalnih knjižničnih 

storitev; 

- pristopili smo k izvedbi novih projektov za širjenje bralne kulture (Zgodba tvoje knjige, 

Pikina bralna značka); 

- z digitalizacijo domoznanskih vsebin na portalu Celjskozasavski.si  smo bili aktivni 

soustvarjalci slovenske kulturne dediščine; 

- povečali smo kadrovsko strukturo zaposlenih strokovnih delavcev. 
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KNJIŽNIČNA  DEJAVNOST 

Prostor in oprema 
 

V knjižnici Mozirje je zelo velika prostorska stiska tako na oddelku za odrasle kot na oddelku za otroke 

in mladino. Študijske čitalnice ni, razmiki med knjižnimi policami so premajhni, ure pravljic izvajamo 

na mladinskem oddelku, kjer otroški kotiček ni ločen od ostalega prostora.  

Občina Mozirje je spomladi 2019 na seji občinskega sveta pripravila predstavitev  idejne zasnove 

prizidka h Kulturnemu domu Mozirje, kjer naj bi knjižnica pridobila nov prostor v pritličju, muzejski 

zbirki v kletni etaži, Godba Zgornje Savinjske doline pa v prvem nadstropju.  

Načrtovano je, da bo prizidava zgrajena kot prizidek k obstoječi stavbi kulturnega doma in knjižnice, 

stavbi bosta povezani. Novogradnja bo umeščena na trenutno parkirišče, pred tem pa je potrebno 

izdelati še arheološko raziskavo in zaščito pred talno vodo oziroma poplavno ogroženostjo. 

Težave s prostorsko stisko so prisotne tudi  v Knjižnici Luče. Prostor je premajhen in zelo vlažen, 

oteženo je izvajanje ur pravljic in bibliopedagoških dejavnosti za vrtčevske in osnovnošolske otroke.  

Vodstvo Občine Luče je s problematiko dobro seznanjeno.  

V letu 2019  so nas pozvali k ogledu in oceni novih prostorov za knjižnično dejavnost v središču kraja. 

Prostor je primeren, je tudi enostavno dostopen, vendar je sedaj še v surovem stanju, brez ometa in 

napeljav. Za Občinski svet Občine Luče smo pripravili pisno utemeljitev potrebe po novih knjižničnih 

prostorih.  

Nove in samostojne prostore  za krajevno knjižnico so v lanskem letu začeli načrtovati tudi na Občini 

Ljubno. Sedanja knjižnica se nahaja v osnovni šoli, kjer je prav tako prisotna prostorska stiska. 

V sodelovanju z Občino Ljubno in projektanti smo pripravili idejno zasnovo za nove knjižnične 

prostore, ki naj bi zaživeli v letu 2021.  

V krajevnih knjižnicah Gornji Grad in Solčava prostori delno ustrezajo. 

V Nazarjah in na Rečici pa sta knjižnici od leta 2015 oziroma 2017 na novih lokacijah. 

 

Velikost knjižnice pogojujejo število in struktura prebivalcev na področju, število enot knjižničnega 

gradiva in vloga knjižnice, ki jo ima na svojem področju. Pomembna je seveda tudi pravilno izbrana 

lokacija knjižnice, ki mora omogočati enostaven dostop in je praviloma v središču gravitacijskega 

področja. 
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Tabela 2: Velikost knjižničnih prostorov posameznih krajevnih knjižnic 

Knjižnica kvadratura 

Mozirje                  513 m2 

Gornji Grad 69 m2 

Ljubno 84 m2 

Luče 50 m2 

Nazarje 103 m2 

Rečica 63 m2 

Solčava 58 m2 

SKUPAJ 940 m2 

 

Informacijsko-komunikacijska oprema: v letu 2019 smo za potrebe obdelave knjižničnega gradiva 

kupili nov zmogljiv računalnik z zaslonom v osrednji enoti, v Knjižnici Luče pa smo preko prijave na 

poziv ministrstva pridobili nov računalnik za potrebe uporabnikov.  

Nabavili smo 2 inkBOOK e- bralnika za izposojo in uporabo elektronskih knjig.  

Na portalu Biblos, katerega storitve zagotavljamo, smo priča pospešeni rasti uporabe e-knjig v naši 

knjižnici. 

Za potrebe dela smo kupili nov čitalnik črtne kode za gradivo ter termalni tiskalnik za blagajno. 

V vseh enotah Osrednje knjižnice Mozirje je na voljo 9 računalnikov za uporabnike, kjer je zagotovljen 

dostop do interneta, elektronske pošte, elektronskih virov in urejanja besedila, dva fotokopirna stroja 

in šest multifunkcijskih naprav za reproduciranje dokumentov. 

Za zaposlene imamo 12 računalnikov, 8 tiskalnikov za blagajniško poslovanje, 10 čitalnikov črtne kode 

in 11 telefonskih aparatov. 

Od ostale opreme smo v čitalnici osrednje enote kupili nove konferenčne stole za uporabnike; tri 

nove vozičke za prevoz knjižničnega gradiva in zabojnik za slikanice v Knjižnici Gornji Grad.  

Poleti 2019 je bila zaradi neurja s točo poplavljena pisarna vodstva v Knjižnici Mozirje. Uničena je bila 

talna obloga in večina pohištva. S prejeto zavarovalnino smo kupili novo pohištveno opremo.  

 

Knjižnična zbirka 
 

Splošna knjižnica mora zagotavljati raznovrstno gradivo v različnih oblikah ter ustreznem številu in 

obsegu  knjižnega  ter neknjižnega gradiva. V vsaki organizacijski enoti naj bi zbirka obsegala 4 izvode 

knjig na prebivalca, 30 naslovov periodike in 0,4 izvode neknjižnega gradiva na prebivalca, ob 

upoštevanju odpisa gradiv. 

V letu 2019 smo nakupili 3.081 enot knjižničnega gradiva, od tega 1.995 različnih naslovov. K letnemu 

prirastu štejemo nakup in dar. Prirast gradiva je bil 3.325 izvodov. V celotni strukturi smo tako dosegli  

1,54 izvoda na posamezen naslov.  Nakupljenih je bilo 3.047 knjig in serijskih publikacij,  190 izvodov 

avdiovizualnega gradiva, periodični tisk, E-publikacije. Pri nakupu smo sledili načrtovanemu razmerju 
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v sestavi zbirke in pridobili 71,8% naslovov gradiva za odrasle ter 28,15% naslovov gradiva za otroke 

in mladino, kar je načrtovano razmerje v standardih za splošne knjižnice.  

Strukturo razmerja strokovno gradivo: leposlovno gradivo smo realizirali 60,9 : 39,10. Priporočeno 

razmerje je 60:40 v korist stroke. Nakup kakovostnega  leposlovnega gradiva nam narekujejo med 

drugim tudi  bralne aktivnosti za odrasle:  bralni projekt Bralna značka za odrasle ter mesečna 

srečanja za bralce v tretjem življenjskem obdobju, ki jih izvajamo v nazarski,  gornjegrajski  in rečiški 

knjižnici. Bralcem predstavljamo in priporočamo nova leposlovna dela. Povečano povpraševanje po 

leposlovju pa je prisotno tudi v vseh sedmih krajevnih knjižnicah. 

Delež publikacij, katerih izdajo je v letu 2019  finančno podprla Javna agencija za knjigo v okviru 

založniških programov in projektov, je 19,8 % od skupnega števila naslovov. Naslednje tabele 

ponazarjajo  prirast, zgradbo knjižnične zbirke, lokacijo ter odpis: 

Tabela 3: Prirast gradiva 2019 

Nakup 3.081 izvodov 

Dar     244 izvodov 

Skupaj 3.325 izvodov 

 

 

Tabela 4: Letni prirast po zvrsteh v letu  2019 

Zvrst Knjige 

Periodika 

Avdiovizualno E-publikacije Drugo Skupaj 

Število 3.047 190 3 85 3.325 

 

 
Tabela 5: Letni prirast in lokacija knjižnične zbirke v krajevnih knjižnicah 

Knjižnica Stanje 

31.12.2018 

Nakup 

2019 

Dar 

2019 

Supaj 

prirast 

(2+3) 

Prenos 

gradiva 

v 2019 

Odpis 

2019 

Stanje 

31.12.2019 

Indeks 

7:1 

 1 2 3 4 5 6 7  

Mozirje 61.888 2.067 136 2.203 -374 1.841 61.876 100 

Gornji Grad 8.056    204 20       224 55 129 8.206 102 

Ljubno 9.237 226 23 249 46 110 9.422 102 

Luče 4.649 123 16 139 32 120 4.700 101 

Nazarje 5.181 187 19 206 97 5 5.479 106 

Rečica 5.711 169 16 185 75 135 5.836 102 

Solčava 4.097 105 14 119 69 42 4.243    104 

Skupaj 98.819 3.081 244 3.325  2.382 99.762 101 

 



 
11 

V letu 2019 smo zaradi zastarelosti, poškodb, izgube ali neaktualnosti odpisali knjižnično gradivo v 
skupnem znesku 12.444,70 €, kar je razvidno iz tabele 6.  
 

Tabela 6: Odpis knjižničnega gradiva 

 

 

 

 

 

 

 

Gradivo odpisujemo v skladu s Pravilnikom za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, in sicer po 
naslednjih kategorijah: uničeno-poškodovano-nepopolno ali gradivo v slabem stanju, zastarelo 
gradivo in inventurni primanjkljaj. 

Med poškodovanimi knjigami prevladuje leposlovje, ki ga je na policah splošne knjižnice največ, in 
avdiovizualno gradivo zaradi občutljivosti medija.  

Knjižna zbirka mora biti učinkovita in aktualna, zato smo se v letu 2019 posvetili temeljitemu 
pregledu zbirke in odpisali 2.382 enot gradiva.  

 

Tabela 7: Knjižnična zbirka po vsebini gradiva in lokaciji na dan 31. 12. 2019 

Knjižnica Stanje 

31.12.2018 

Knjige Periodični 

tisk 

Avdiovi. 

gradivo 

Drugo neknj. 

gradivo 

Stanje 

2019 

Indeks 

19:18 

         1      2         3 4 5 6 7 

Mozirje 61.888 56.190 1.685 3.189 812 61.876 100 

Gornji 

Grad 

8.056 8.027 74 74 31 8.206 102 

Ljubno 9.237 9.088 126 86 122 9.422 102 

Luče 4.649 4.613 49 27 11 4.700 101 

Nazarje 5.181 5.391 46 32 10 5.479 106 

Rečica 5.711 5.727 71 24 14 5.836 102 

Solčava 4.097 4.170 37 26 10 4.243 104 

Skupaj 98.819 93.206 2.088 3.458 1.010 99.762 101 

 

 

Knjižnična zbirka se konec poslovnega leta poveča za letni nakup, z upoštevanjem odpisa gradiva.   
Ker vseh želenih naslovov ne moremo zagotoviti v zadostnih količinah, izvajamo medoddelčno 
izposojo med krajevnimi knjižnicami, predvsem za tisto gradivo, ki je aktualno krajši čas oziroma za 
naslove, ki so dražji.  Tako je dnevno kroženje gradiva med posameznimi krajevnimi knjižicami stalno 
prisotno. 

Gradivo Število 

izvodov 

Št. 

naslovov 

V znesku 

       € 

knjige, brošure 2.077 1.924 6.236,97 

periodika 182 43 4.975,05 

video 119 119 1.176,89 

drugo neknj. gradivo 4 4 28,79 

Skupaj 2.382 2.090 12.444,70 
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Izmed knjižničnega gradiva nakupimo največ knjig, sledi nakup avdiovizualnega gradiva, periodičnega 
tiska ostalo pa je neknjižno domoznansko gradivo,  multimedijsko gradivo, igrače, kartografsko 
gradivo … 

Celotna knjižnična zbirka presega 6 izvodov na prebivalca področja. Standard priporoča 4 izvode, zato 
bomo v prihodnje posvetili še večjo pozornost  odpisu neaktualnih gradiv. S tem se bo povečal tudi 
obrat knjižničnega gradiva (razmerje med  izposojenimi  izvodi gradiva in knjižnično zbirko). 

 

Uporabniki knjižnice 
 

Za uspešno izpolnjevanje ciljev knjižnice morajo biti njene storitve v celoti dostopne vsem 

potencialnim uporabnikom področja:  

- prebivalcem vseh starosti in v vseh življenjskih obdobjih:  otrokom, mladim, odraslim; 

- posameznikom in skupinam s posebnimi potrebami:  prebivalcem  iz različnih kultur in 

etničnih  skupin, invalidom, prebivalcem z omejeno možnostjo gibanja ...; 

- ustanovam znotraj širšega območja lokalne skupnosti: izobraževalnim, kulturnim, 

nevladnim organizacijam, gospodarskim organizacijam, lokalni upravi. 

Vsako omejevanje dostopa do storitev knjižnice bi zmanjševalo zmožnost splošne knjižnice, da izpolni 

svojo temeljno vlogo zadovoljevanja potreb po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter 

razvijanju  pismenosti prebivalcev, ki jim je knjižnica namenjena. Zato sta osnovni storitvi, to je vpis in 

izposoja gradiv  za vse  člane knjižnice  brezplačni. Odrasli člani poravnajo le letno članarino, ki pokrije 

materialne stroške članske izkaznice in ostalih obrazcev.  Za mlade do 18. leta starosti sta tudi ti dve 

storitvi brezplačni. 

Uporabnik  knjižnice je vsakdo, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. 

Član knjižnice postane vsak, ki s podpisom potrdi, da bo upošteval pravila poslovanja knjižnice. Za 

mladoletne to stori zakoniti zastopnik.  

V letu 2019 smo evidentirali 4.134 aktivnih članov (25,7% vseh prebivalcev področja), kar je 196 

aktivnih članov več kot v letu 2018. V celotni strukturi je največ vpisanih zaposlenih, in sicer 36,2%, 

nato osnovnošolcev ter predšolskih otrok z 27,8% zastopanostjo. Sledijo jim upokojenci z 12,3% 

zastopanostjo in dijaki z 9,8% zastopanostjo. Na novo se je vpisalo 285 članov. 
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Tabela 8: Novovpisani člani po strukturi in lokaciji 

 Mozirje G. Grad Ljubno Luče Nazarje Rečica Solčava Skupaj 

Predšolski 26      2       2 0 15 6 0 51 

OŠ 40 7 8 4 13 9 1 82 

SŠ 3 0 1 1 2 1 0 8 

Študenti 8 0 0 0 2 0 0 10 

Zaposleni 59 3 7 2 8 7 1 87 

Nezaposleni 4 0 0 1 2 0 0 7 

Upokojenci 31 2 2 0 3 1 0 39 

Ostali 1 0 0 0 0 0 0 1 

Skupaj 172 14 20 8 45 24 2 285 

 

Tabela 9: Struktura članov, stanje 31. 12. 2019 

 OŠ,  

predšolski 

dijaki študenti Nezaposleni Upokojenci Zaposleni Skupaj 

2016 1.034         357    272         272               413       1.278 3.626 

2017 1.069 394   272         255 452 1.246 3.731 

2018 1.135        400    281         244               460 1.418 3.938 

2019 1.151 406 284 235         512 1.546 4.134 

Indeks 19:18 101 102 101  96               111 109 105 

 

Tabela 10: Aktivni člani knjižnice po enotah, stanje 31. 12. 2019 

Knjižnica Mozirje G.Grad Ljubno Luče Nazarje Rečica Solčava Skupaj 

Predšolski,OŠ 730 78 103 41 66 87 46 1.151 

Dijaki 297 27 40    10 12 15 5 406 

Študenti 213 13 25 8 10 15 0 284 

Gospodinje 34 2 4 0 0 2 7 49 

Zaposleni 955 140 133 68 81 92 28 1.497 

Upokojenci 323 58 54 17 29 22 9 512 

 

Nezaposleni 159 11 25 11 9 15 5 235 

Skupaj 2.711 329 384 155 207 248 100 4.134 

Število preb. 

občine (1.7.19) 

4.133 2.506 2.547 1.452 2.608 2.333 517 16.096 

% včlanjenih 65,59 13,13 15,08 

 

10,67 

 

7,94 10,63 19,34 25,68 
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Na našem področju je bilo v letu 2019 v knjižnico vpisanih 25,7% prebivalcev ali aktivnih članov. To so 

vsi člani, ki so si v minulem letu vsaj enkrat izposodili ali vrnili gradivo. V tabeli 10 so zajeti aktivni 

člani po krajevnih enotah naše knjižnice.  

Poudariti pa je treba, da je dejanskih uporabnikov knjižnice bistveno več, po ocenah okoli 40 

odstotkov prebivalcev, ki  koristijo storitve knjižnice  - brezplačno uporabo interneta, obisk čitalnice s 

prebiranjem dnevnega časopisja, obisk prireditev ipd., za kar ni potrebna članska izkaznica. 

 

Obisk knjižnice  
 

Celotni obisk knjižnice v letu 2019 je znašal  okoli 105.907 obiskovalcev  (tabela 11). 

Veseli nas dejstvo, da se je fizični obisk knjižnice zaradi izposoje gradiva v letu 2019 povečal v vseh 

enotah knjižnice, skupno pa kar za 6% glede na leto prej. 

Prav tako se je v primerjavi s prejšnjim letom za 4%  povečal tudi obisk čitalnic, kjer se uporabniki 

poslužujejo storitev, ki niso vezane na članstvo – prebiranje aktualnih številk časopisov v čitalnici, 

uporaba računalnikov, tiskanje in reproduciranje dokumentov.  

Nekoliko nižji kot preteklo leto je virtualni obisk knjižnice preko spletne strani knjižnice in družbenega 

omrežja Facebook.  

S širjenjem interneta in brezžičnih omrežij ter ob dejstvu, da ima vse več uporabnikov svojo 

informacijsko  komunikacijsko opremo, knjižnična računalniška oprema izgublja na pomenu. 

Na družbenem omrežju Facebook ima knjižnica odprt svoj profil, kjer redno objavljamo in 

dokumentiramo svoje dejavnosti ter komuniciramo z uporabniki. 
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Tabela 11: Obiskovalci  knjižnice v letu 2019 

Knjižnica Realizacija 

2018 

Realizacija 

2019 

Indeks 

19:18 

1. Zaradi izposoje na dom 46.475      49.194    106 

Mozirje 31.457 33.339 106 

Gornji Grad 3.847 3.994 104 

Ljubno 4.628 4.637 100 

Luče 1.591 1.762 111 

Nazarje 1.388 1.677 121 

Rečica 2.304 2.387 104 

Solčava 1.260 1.398 111            

2. Čitalnica 3.821 3.983 104 

3. Uporaba interneta 49.677 49.063 99 

OPAC 3.535 4.257 120 

Rezerviranje,naročanje in podaljšanje gradiva 

(po telefonu)  

2.651 2.730 103 

Uporaba spleta v knjižnici 2.033 1.882 93 

Uporaba spletne strani z računalnikov izven knjižnice 

in Facebook profila knjižnice 

38.406 37.211 97 

Uporaba spletne strani z računalnikov v knjižnici 3.023 2.955 98 

Uporaba elektronskih baz v knjižnici in oddaljen 

dostop 

29 28 97 

4. Pravljične ure (število otrok) 750 719 96 

5. Obiski OŠ in vrtcev (število otrok) 556 506 91 

6. Rastem s knjigo (število otrok) 132 169 128 

7. Mega kviz (število rešitev) 101 195 193 

8. Prireditve (število obiskovalcev) 1.325    1.156               87 

9. Bralna značka za odrasle-dobitniki priznanj 138 152              110 

10. Bralna značka Vrba- dobitniki priznanj 15 14 115 

10. Muzejska zbirka (število obiskovalcev) 765 756 99 

SKUPAJ  1-10 103.755 105.907 102 
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Tabela 12: Število obiskovalcev v Knjižnici Mozirje iz ostalih občin 

Knjižnica Realizacija 

2017 

Realizacija 

2018 

Indeks 

18:17 

Realizacija 

2019 

Indeks 

19 : 18 

Mozirje 18.553 18.835 101 20.016 106 

Gornji Grad 1.858 1.793 96 1.993 111       

Ljubno 2.726 2.966 109 2.858 96 

Luče 612 699 114 729 104 

Nazarje 5.208 4.782 92 4.922 102 

Rečica 1.812 1.954 108 2.356 120 

Solčava 393 428 109 465 108 

Skupaj 31.162 31.457 101 33.339 106 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da so v preteklem letu knjižnico v Mozirju največ obiskovali člani iz Nazarij, 

Ljubnega in Rečice. Ta podatek niha iz leta v leto. 

 

Izposoja knjižničnega gradiva 
 

Izposoja knjižničnega gradiva v letu 2019 ostaja stabilna in za spoznanje večja od predhodnega leta.  

Izposodili smo 114.680 enot knjižničnega gradiva, kar je za 1% več kot lani. 

Knjižnično gradivo je članom in uporabnikom dostopno v prostem pristopu, ki je urejeno  v skladu s 

sprejetimi mednarodnimi in nacionalnimi pravili. Vso gradivo je strokovno obdelano v skladu z istimi 

pravili, zato ima vsaka krajevna knjižnica urejen računalniški katalog gradiva. Vsi ti katalogi tvorijo 

vzajemni katalog, ki je splošno dostopen in je del knjižnično-informacijskega sistema,  v katerega se 

povezujemo vse slovenske knjižnice z vsemi bazami podatkov. 

Uporaba knjižničnega gradiva posamezne knjižnice je dovoljena vsem, izposoja na dom pa je vezana 

na članstvo v knjižnici. Člani knjižnice lahko vso gradivo (z medoddelčno izposojo) iz zbirke katerekoli 

od sedmih knjižnic  dobijo z naročilom v svoji krajevni knjižnici.  

Kot alternativo  ponudbi strokovnega gradiva v knjižni obliki, nudimo uporabnikom tudi elektronske 

baze podatkov, ki so jim kot članom naše knjižnice na voljo brezplačno. 

V letu 2019 so imeli  člani preko oddaljenega dostopa, ki smo ga z delnim financiranjem zagotavljali 

skupaj z osrednjo knjižnico Celje, dostop do naslednjih podatkovnih zbirk: Ebonitete, Ius info, Find 

info, Ebsco host Web  in arhiv časopisa Večer.  Sami smo zagotavljali dostop do spletnih arhivov 

sledečih časopisov: Delo, Finance, Moje finance, Podjetnik. 

V zadnjih letih smo priča tudi pospešeni rasti uporabe elektronskih knjig na portalu Biblos. Izposojo e-

knjig ponujamo v naši knjižnici od leta 2015. Na začetku je bilo članom na voljo okoli 200 naslovov. Z 

vsakoletnim dokupom licenc smo lani članom nudili  402 naslova e-knjig in zabeležili močan porast 

uporabe. Indeks izposoje je v primerjavi z letom 2018 znašal 142%. 

Z nakupom t.i. ene licence naslova e-knjige lahko našim bralcem nudimo 52 izposoj, kar pomeni, da 

po 52. izposoji  licenca poteče.  
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Tabela 13: Izposoja knjižničnega gradiva na dom in v čitalnici 

Knjižnica Realizacija 

2017 

Realizacija 

2018 

Realizacija 

2019 

Indeks 

19:18 

Mozirje izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

73.939 74.170 75.082 101 

7.869 7.926 8.024 101 

81.808 82.056 83.106 101 

G. Grad izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

8.666 7.764 7.607 98 

412 406 416 102 

9.078 8.170 8.023 98 

Ljubno izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

11.980 10.330 10.450 101 

976 946 956 101 

12.947 11.276 11.406 101 

Luče         izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

2.523 2.408 2.574 107 

303 292 302 103 

2.826 2.700 2.876 107 

Nazarje     izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

2.689 2.153 2.177 101 

419 388 392 101 

3.108 2.541 2.569 101 

Rečica     izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

3.203 3.810 3.805 100 

315 346 348 101 

3.518 4.156 4.153 99 

Solčava     izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

2.547 2.368 2.321 98 

233 228 226 99 

2.780 2.596 2.547 98 

SKUPAJ    izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

105.547 103.003 104.016 101 

10.518 10.532 10.664 101 

116.065 113.535 114.680 101 

 

 

 

Izobraževanje 
 

Zaposleni v Osrednji knjižnici Mozirje smo se v letu 2019 udeleževali z delom povezanih izobraževanj.  

Udeležili smo se seminarjev, strokovnih posvetov, strokovne ekskurzije in drugih izobraževanj  v 

organizaciji Združenja splošnih knjižnic, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Instituta za 

informacijsko znanost v Mariboru, Narodne in univerzitetne knjižnice, Društva bibliotekarjev Celje, 

Osrednje knjižnice Celje, Mestne knjižnice Ljubljana, itd.  
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Opravili smo 232 ur izobraževanj.  Stroški  izobraževanj so znašali  2.340  €.   

V naši osrednji območni knjižnici Celje smo se na področju domoznanstva udeležili izobraževanja o 

bibliografski obdelavi domoznanskih člankov ter 3.domoznanskega festivala Kamra. 

Na strokovnem področju knjižničarstva smo v celjski knjižnici sodelovali na izobraževanju o 

uresničevanju novih strokovnih priporočil v praksi in delavnici o ukrepih za uresničevanje novih 

standardov za splošne knjižnice. 

V Narodni in univerzitetni knjižnici smo obiskali delavnici o novostih v knjižničnem sistemu Slovenije 

ter digitalnem marketingu v knjižnicah, na Institutu informacijskih znanosti v Mariboru pa delavnico o 

programski opremi Cobiss3/Izpisi. 

V Mestni knjižnici Ljubljana smo bili prisotni na simpoziju Med individualnostjo in družbenostjo ter na 

rednih mesečnih izobraževanjih o mladinskem knjižničarstvu - na predstavitvi priročnika za branje 

kakovostnih mladinskih knjig, projekta Rastem s knjigo 2019/2020, slovenskega knjižnično-

muzejskega MEGA kviza. Slednja  predstavitev je potekala v Mestnem muzeju Ljubljana. 

Obiskali smo izobraževalne dogodke Društva bibliotekarjev Celje – delavnico Retorika in javno 

nastopanje v Knjižnici Šmarje ter simpozij Uporabniki in knjižničarke - kaj pa knjižničarji? v Knjižnici 

Velenje. 

Sodelovali smo na strokovnem srečanju Knjižničar – knjižničarju petič: Dan dobrih praks, ki ga je 

organizirala Zveza bibliotekarskih društev Slovenijev Kopru. 

Direktorica se je udeležila treh dvodnevnih izobraževanj direktorjev splošnih knjižnic o aktualnih 

temah poslovanja zavoda v organizaciji Združenja splošnih knjižnic;  letne skupščine združenja; 

usklajevalnih sestankov direktorjev knjižnic celjskega območja ter seje Strokovnega sveta javnega 

zavoda Osrednja knjižnica Celje, katerega članica je od leta 2017. 

V mesecu novembru smo obiskali 35. knjižni sejem v Cankarjevem domu v Ljubljani in osrednjo 

državno prireditev ob Dnevu splošnih knjižnic na Institutu informacijskih znanosti v Mariboru. 

Vsi zaposleni so se 7. junija 2019 udeležili  2. Dneva knjižnice oziroma strokovne ekskurzije Knjižnice 

Mozirje. Obiskali smo Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož, paviljon Expano v Murski Soboti in 

oljarno v Središču ob Dravi. 

Trije zaposleni so se udeležili 40. letnega srečanja Društva bibliotekarjev Celje, ki ga je 13. junija 

organizirala Knjižnica Rogaška Slatina. 

Cilji izobraževanja so: ohranjati stik s stroko, slediti novostim v stroki in zakonodaji, z izmenjavo 

primerov dobre prakse pridobiti ideje in nove pristope dela z uporabniki ipd. 
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Povezovanje in sodelovanje 
 

Splošne knjižnice morajo biti bistvena sestavina vsake dolgoročne strategije na področju kulture, 

zagotavljanja informacij, pismenosti in izobraževanja v posamezni lokalni skupnosti. 

Mreža splošnih knjižnic mora biti zasnovana celovito,povezana tudi z drugimi knjižnicami: nacionalno, 

šolskimi, visokošolskimi, znanstvenimi in specialnimi. Pri povezovanju knjižnic sodeluje tudi Osrednja 

knjižnica Mozirje preko enotnega knjižničnega sistema, sodelujemo v vzajemni katalogizaciji ter v 

sistemu medknjižnične izposoje. 

Osrednja knjižnica Mozirje ima vzpostavljeno dobro sodelovanje s številnimi  subjekti v lokalni 

skupnosti, ki delujejo na področju pismenosti in socialnega vključevanja. Prireditvena dejavnost 

knjižnice v letu 2019 je potekala s številnimi partnerji. 

 

DRUGA DEJAVNOST KNJIŽNICE 
 

Dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke 
 

Ure pravljic  in Vrtec na obisku 

 

Bibliopedagoško delo zajema posebne oblike dejavnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti, 

ki so namenjene spodbujanju bralnih navad, oblikovanju bralne kulture, razvijanju bralne pismenosti, 

rednih obiskov knjižnice in izposojo knjižničnega gradiva. Organiziramo in izvajamo jih z namenom 

promocije knjižničnega gradiva in knjižnice ter oblikovanja podobe knjižnice kot prijaznega prostora 

za preživljanje prostega časa. 

Ure pravljic izvajamo od septembra do maja, v okviru šolskega leta. V poletnih mesecih jih ne 

izvajamo. V Knjižnici Mozirje so na razporedu vsak četrtek popoldan od 17.-18. ure, v knjižnicah 

Gornji Grad, Rečica, Nazarje  dvakrat na mesec, v Lučah, na Ljubnem in v Solčavi pa enkrat na mesec. 

Razporede pravljic pripravimo vnaprej in jih objavimo v napovedniku časopisa Savinjske novice, v 

Koledarju prireditev za Občino Mozirje,  na oglasnih mestih v knjižnicah in  vrtcih, na družbenem 

omrežju in spletni strani knjižnice, na začetku sezone pa predšolske otroke povabimo na ure pravljic 

tudi z osebnimi vabili. V letu 2019 smo izvedli v celoti 87 pravljičnih ur in 87 ustvarjalnih delavnic, ki 

sledijo pravljičnim uram. Zabeležili smo 719 obiskov predšolskih otrok. 

Zelo dobro sodelujemo tudi z zgornjesavinjskimi vrtci (t. i. Vrtec na obisku) in osnovnimi šolami. 

Otrokom,  ki v skupinah obiščejo knjižnice, predstavimo knjižnico, knjižnično dejavnost in zanje 

primerno gradivo. V letu 2019 je naše knjižnice obiskalo 28 osnovnošolskih in vrtčevskih skupin 

oziroma 506 otrok. 
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K uram pravljic in ustvarjalnih delavnic ter drugim bibliopedagoškim  dejavnostim knjižnice je bilo v 

letu 2019 vključenih 1.225 otrok.  

V vseh enotah mesečno pripravljamo Knjižno uganko meseca, ki nagovarja predšolske otroke , otroke 

v 1. in 2.triletju  ter njihove starše. Vsebinsko jo povežemo z izbranimi temami knjig in aktualnim 

dogajanjem, izžrebanec pa prejme knjižno nagrado. 

 

 

 

Terapevtske ure pravljic z zavodom PET 

 

Tudi v letu 2019 je Osrednja knjižnica Mozirje sodelovala  z  Zavodom za terapijo s pomočjo psov, t. i. 

zavodom PET iz Ljubljane, ki opravlja terapevtsko delo v različnih ustanovah po vsej Sloveniji.  S 

strokovno usposobljenim terapevtskim parom,  vodnico in psičkom, smo v vseh sedmih krajevnih 

knjižnicah izvedli terapevtske ure pravljic. Vodile so jih izkušene knjižničarke, ki se jim je pridružil 

terapevtski par.  Sicer pa terapija branja s pomočjo terapevtskega para, kjer imata vodnik in pes 

ustrezno licenco R.E.A.D., pridobiva v slovenskem prostoru vse večjo veljavo.  

 

Rastem s knjigo 

 

Za osnovnošolce smo izvajali nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo 

2018/2019. Z njim jih skušamo motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev,  jih 

spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic, jih seznaniti s postavitvijo knjižničnega gradiva ter 

iskanjem le-tega na policah in v računalniškem katalogu COBISS/OPAC, kar je osnova za sodobno 

uporabo knjižnice. 

Vsi sedmošolci zgornjesavinjskih osnovnih šol so v šolskem letu 2018/2019 obiskali Osrednjo knjižnico 

Mozirje. Knjižničarji so jim po sklopih predstavili različne oddelke knjižnice, jih seznanili s številnimi 

oblikami knjižničarskega dela, s prostorsko razporeditvijo knjižnice in vsebinami, ki jim jih knjižnica 

nudi. 

Knjižnica Št. pravljičnih ur Št.ustv. 
delavnic 

Število 
otrok 

Obiski skupin 
OŠ in vrtcev 

Število otrok 

Mozirje 27  27 204 7 135 

Gornji Grad 13 12 103 3 41 

Ljubno 7 7 56 7 112 

Luče 6 6 31 / / 

Nazarje 12 12 87 7 116 

Rečica 15 15 180 4 102 

Solčava 7 7 58 / / 

Skupaj 87 87 719                      28 506 
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Predstavili so jim knjižne novosti, primerne njihovi starostni skupini ter se z njimi pogovorili o 

različnih zvrsteh mladinskega branja. Prikazali so jim uporabo COBISS/OPAC-a in jih seznanili z 

elektronskimi viri podatkov, do katerih ponujamo brezplačen dostop. Za zelo koristno pri 

spoznavanju postavitve knjižničnega gradiva se je izkazalo kombiniranje iskanja preko COBISS-a in 

prostorskega iskanja, kjer so učenci med policami mladinskega oddelka iskali in tudi našli iskano 

gradivo. Če je čas dopuščal, so s knjižničarjem reševali tudi MEGA kviz. 

Nekatere skupine sedmošolcev so si ogledale tudi likovne razstave, ki so bile v času njihovega obiska 

postavljene v naši galeriji.  

Drugi del obiska je bil namenjen ogledu Muzejske zbirke Mozirje in Mozirjani ter Zbirke Aleksandra 

Videčnika, s katerima upravlja Osrednja knjižnica Mozirje. 

Ob zaključku obiska je vsak učenec prejel knjigo in informativno gradivo o dejavnostih  knjižnice ter o 

možnosti vpisa vanjo. 

V sklopu projekta Rastem s knjigo je knjižnico obiskalo 169 otrok. 

Tabela 16: Razpored in število udeležencev v projektu Rastem s knjigo  

Osnovna  šola Število učencev 

Nazarje 25          

Luče 22 

Gornji Grad 24          

Rečica 18          

Ljubno 32          

Mozirje 48         

Skupaj 169        

 

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz 

 

Splošne knjižnice skupaj z nosilko Mestno knjižnico Ljubljana organiziramo projekt Slovenski 

knjižnično-muzejski MEGA kviz, ki predstavlja moderno obliko knjižnično-informacijskega 

opismenjevanja, njegova glavna cilja pa sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih 

pismenosti. 

 V šolskem letu 2018/2019 so učenci reševali že 13. cikel omenjenega kviza. Posvetili so se 

raziskovanju galerijske dejvnosti. Reševanje kviza smo v knjižnici združili z izvedbo projekta Rastem s 

knjigo. Vsi reševalci kviza so si ob obisku knjižnice ogledali tudi Muzejsko zbirko Mozirje in Mozirjani. 

V knjižnici smo v letu 2019 zabeležili 195 rešitev kviza.  Nekateri posamezniki drugega in tretjega 

triletja osnovne šole so kviz reševali tudi sami preko spleta, povratnih informacij o številu le-teh pa v 

knjižnici nimamo. 
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Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami 
 

Bralna značka Vrba 

 

V letu 2019 smo v sodelovanju z VDC SAŠA, enoto Vrba iz Nazarij, izvedli  tretjo sezono bralnega 

projekta za uporabnike s posebnimi potrebami, t. i. Bralno značko Vrba. Namen projekta je, da ti 

uporabniki ohranjajo veščini branja in pisanja, ki pri njih s starostjo zelo hitro propadata, če se ne 

obnavljata. 

V februarju in marcu smo v njihovih prostorih pripravili šest tematskih srečanj. Zaključna prireditev 

projekta je aprila potekala v Galeriji Mozirje.  Prejemnikom priznanj smo podelili  priznanja za 

opravljeno bralno značko in jih nagradili s knjižnimi nagradami. V bralni pobudi je sodelovalo  14 

uporabnikov. 

 

Premična zbirka knjižnega gradiva v enoti Vrba in druge storitve za ranljive skupine 

 

V prostorih VDC Saša, enoti Vrba, smo postavili premično zbirko knjižnega gradiva, ki vključuje lažje 

leposlovno in strokovno gradivo različnih področij in žanrov. Dogovorili smo se o načinu izposoje. 

Uporabniki lahko sodelujejo pri izboru knjig. Enkrat mesečno (z izjemo julija in avgusta) knjižničarka 

zamenja knjižno gradivo, jim na kratko predstavi novo gradivo in prebere knjigo. 

Druge storitve za ranljive skupine: 

- brezplačna članarina za invalidne osebe; 

- za slabovidne bralce ponujamo v čitalnici osrednje enote možnost uporabe očal različnih 

dioptrij; 

- za invalide je v mozirski knjižnici urejena klančina za prehod iz oddelka za odrasle na 

mladinski oddelek; 

- izbor knjig z večjim tiskom, ki so ustrezno opremljene z oznakami za večji tisk in so v 

pomoč pri razumevanju različnih bralnih težav;  

- seznam knjig za bralce z disleksijo; 

- v primeru povpraševanja izvajamo tudi dostavo gradiva na dom. Le-ta je namenjena 

gibalno oviranim osebam (invalidnost, starost, bolezen). 

  



 
23 

Dejavnosti za odrasle 
 

Prireditvena dejavnost za odrasle v letu 2019 

 

Prireditve in dogodki so v Osrednji knjižnici Mozirje pomemben del dejavnosti.  V letu 2019 smo za 

aktivno generacijo, ljudi v tretjem življenjskem obdobju in uporabnike s posebnimi potrebami 

organizirali pestro paleto dejavnosti – literarne večere, razstave, predavanja, bralna mesečna 

srečanja, zaključni prireditvi bralne značke, zaključno ekskurzijo za udeležence bralnih klubov in 

druge dogodke. 

Knjižnica je v letu 2019 organizirala 54 dogodkov za odrasle, obiskalo pa jih je 1.156 obiskovalcev. 

Literarne prireditve:  

- Literarni večer s Tadejem Golobom na zaključni prireditvi 14. bralne značke za odrasle 

Zgornjesavinjčani s knjigo v roki 

- Predstavitev knjige Vse barve Polinezije z avtorico Jasno Tuta  

- Predstavitev publikacije Društva zeliščarjev Šipek Mozirje  

- 8 literarnih srečanj gornjegrajskega bralnega kluba v Knjižnici Gornji Grad; 

- 6  literarnih srečanj nazarskega bralnega kluba Pogovori o knjigah, pogovori o življenju; 

- 10 literarnih srečanj rečiškega bralnega kluba Druženje ob knjigi 

- 2 literarna srečanja sodelujočih bralcev  v projektu Bralna značka za odrasle 

Zgornjesavinjčani  s knjigo v roki 

- 6 literarnih srečanj knjižničark z uporabniki VDC SAŠA, enoto Vrba v okviru projekta 

Bralna značka Vrba 

- sodelovanje pri literarni prireditvi Besedičica z JSKD OI Mozirje in OŠ Mozirje 

Bralna značka 

Pripravili smo podelitev priznanj 14. bralne značke za odrasle, na zaključni prireditvi pa gostili 

slovenskega pisatelja, novinarja, kolumnista  Tadeja Goloba. Priznanja je prejelo 152 bralcev, kar je 

največ doslej. 

Branje za bralno značko za odrasle poteka v vseh knjižnicah. Na voljo so knjige s priporočilnega 

seznama, bralci pa se k bralnemu projektu prijavijo. Vsak, ki želi prejeti priznanje, mora prebrati 8 

naslovov, od katerih je obvezna tudi ena pesniška zbirka. 
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 Domoznanske prireditve in druga predavanja: 

- Dr. Peter Weiss in Alenka Hren Medved: Ignacij Orožen 200 let rojstva – razstava s 

predavanjem in predstavitvijo zbornika 

- Pogovor z Uršo Zgojznik, Slovenko leta in predsednico nevladne organizacije Ekologi brez 

meja 

- Jolanda Železnik: predavanje Rastemo z bontonom 

- Rajko Škarič in Adriana Dolinar, Združenje za obuditev celostnega človeka: predavanje 

Zakaj je potrebno spremeniti odnos do konoplje? 

- Barbara Popit: potopisno predavanje Antarktika 

- Tatiana Golob: potopisno predavanje Sardinija (Galerija Mozirje in Medgen hiša Rečica ob 

Savinji) 

- Branko Jurečič: predavanje Čustva, jeza in odnosi 

 

  Slikarske in tematske razstave: 

- Spominska slikarska razstava Alojza Zavolovška (1928-2017) Spomini v podobah v 

sodelovanju z Galerijo Velenje 

- Slikarska razstava Mozirje v očeh umetnikov ob prazniku Občine Mozirje 

- Slikarska razstava Umetniki za Karitas v sodelovanju s Škofijsko Karitas Koper 

- Slikarska razstava 25. slikarski študijski dnevi  Ex tempore Mozirski gaj 2019 v sodelovanju 

s KD Jurij Mozirje 

- Razstava Narava gorskega sveta – včeraj, danes, jutri (zavod RS za varstvo narave in 

Planinska zveza Slovenije) 

Drugi dogodki: 

- Zaključna prireditev 3. bralne značke Vrba s podelitvijo priznanj uporabnikom VDC   

- Vrba Nazarje 

- Zaključna prireditev Ime leta Zgornje Savinjske doline 2018 v sodelovanju s tednikom 

Savinjske novice 

- Predstavitev e-bralnikov in e-knjig v tednu splošnih knjižnic 

- Zaključna ekskurzija udeležencev bralnih klubov z obiskom velikonočne razstave na 

dvorcu Gutenbuchel v Šoštanju 

- Prireditev Brati gore- festival Alpske konvencije  v sodelovanju s Planinskim društvom 

Nazarje 

- Žalna seja za Aleksandra Videčnika v sodelovanju z Občino Mozirje 

 

 V nacionalnem mesecu skupnega branja (NMSB 8.9. 2019 - 11.10. 2019) smo aktivno pristopili k     

širjenju bralne kulture. Prijavili in izvedli smo dvanajst dogodkov za otroke in odrasle.   
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Tabela 17: Skupno število obiskovalcev na vseh prireditvah 

Zap. 

št 

Prireditev Število  

prireditev 

Število 

obiskovalcev 

1. Literarne prireditve 35    532 

2. Predavanja in 

domoznanske p. 

8 290 

3. Razstave 5 185 

5. Druge prireditve 6 149 

 SKUPAJ 54 1.156 

 

 

Domoznanska dejavnost  
 

Po Zakonu o knjižničarstvu je ena izmed temeljnih nalog splošnih knjižnic zbiranje domoznanskega 

gradiva s celotnega področja, ki ga knjižnica pokriva s svojo dejavnostjo.  

Domoznanski oddelek dnevno dopolnjujemo s knjižnim in neknjižnim gradivom, ki se nanaša na 

celotno področje naše doline (knjige, časopisni članki, fotografije, drobni tisk …). 

Pridobljeno domoznansko gradivo  strokovno obdelamo, hranimo in damo na voljo uporabnikom.  

Redno nakupujemo in dajemo v uporabo redke stare razglednice krajev Zgornje Savinjske doline iz 

prve polovice 20. stoletja. V letu 2019 smo jih pridobili 57. 

V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje in dr. Petrom Weissom  smo pripravili odprtje razstave   

Ignacij Orožen 200 let rojstva, ki se nanaša na domoznanstvo našega kraja. 

 

 

Spletni biografski leksikon Celjskozasavski.si 

 

Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja (www.celjskozasavski.si) je spletni vzajemni leksikon 

znanih prebivalcev, ki živijo ali so živeli na območju  celjskega in zasavskega območja. Vanj so 

vključeni podatki o osebnostih, ki so s svojim delom na katerem koli področju pomembno 

zaznamovale svoje okolje. Spletni portal upravlja domoznanski oddelek Osrednje knjižnice Celje, naša 

knjižnica pa zanj prispeva gesla o pomembnih Zgornjesavinjčanih. 
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MUZEJSKA ZBIRKA MOZIRJE IN MOZIRJANI TER OSEBNA ZBIRKA 

ALEKSANDRA VIDEČNIKA 
 

Obe zbirki, ki se nahajata v prvem in drugem nadstropju stavbe  na Savinjski cesti 2 v Mozirju, 

delujeta  skozi vse leto po sledečem urniku odprtosti za obiskovalce: 

- torek, četrtek:  9.-12.  

- sreda, petek: 15.-18.      

- ponedeljek, vikendi: zaprto, za skupine je ogled možen po dogovoru 

Vstopnina za ogled obeh zbirk znaša:  

- odrasli:  2,50  € 

- mladina: 1,50  € 

- skupine: 2,00  € 

Za delo v zbirki je zaposlen muzejski sodelavec s polnim delovnim časom, ki je tudi strokovni delavec 

knjižnice, in opravlja knjižničarsko dejavnost v osrednji in krajevnih knjižnicah. V zbirki je  zadolžen za  

vodenje obiskovalcev po zbirkah in po mozirskem trgu, skrbi za urejenost razstavljenih eksponatov, 

dokumentov ter za urejenost prostorov. Pomoč v zbirki oziroma nadomeščanje muzejskega sodelavca 

opravlja strokovna delavka knjižnice. 

 

Tabela 18: Obisk muzejskih zbirk v letu 2019 

 

V letu 2019 smo zabeležili primerljiv obisk muzejskih zbirk  s prejšnjim letom (99%).  

Dobro smo sodelovali z osnovnimi šolami  v dolini in Vrtcem Mozirje, zbirko je obiskalo 17 

osnovnošolskih in 3 vrtčevske skupine.  Največkrat so bile to skupine osnovnošolcev iz Mozirja, 

Nazarij in Rečice, ki so spoznavale domač kraj in kulturno dediščino, ter  vsi sedmošolci 

zgornjesavinjskih osnovnih šol, ki so se z zbirko seznanili  v okviru nacionalnega projekta Rastem s 

knjigo. 

Poleg osnovnošolcev so zbirko največkrat obiskovale skupine odraslih, med drugim tudi skupina 

koroških Slovencev iz sosednje Avstrije. 

 

  

Mesec jan feb mar april maj jun jul avg sep okt nov dec SKUPAJ 

Odrasli 2 2 7 3 18   7 5  5 8 2          59 

Odrasli-skupina    66    10  7 10 64 157 

Mladina       1      1 

Mladina-skupina 26 51 40 35 110 83   53 116 25  539 

SKUPAJ 28 53 47 104 128 90 6 10 58 131 37 64 756 
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FINANČNO POROČILO 
 

Finančno poslovanje knjižnice je podano v samostojnem računovodskem poročilu, ki ga je izdelala 

računovodkinja Suzana Renko, s katero ima zavod podpisano pogodbo o vodenju računovodstva in 

knjigovodstva preko njenega s.p.-ja. 

Sredstva, ki smo jih prejeli od lokalnih skupnosti in Ministrstva za kulturo, so bila namensko 

porabljena za dejavnost in nakup knjižničnega gradiva. 

V letu 2019 je za sofinanciranje dejavnosti in knjižničnega gradiva veljal Dogovor o sofinanciranju 

knjižnične dejavnosti za obdobje 2017-2019, ki so ga podpisali sofinancerji v letu 2016. 

Osnova za določitev odstotnih točk v dogovoru sofinanciranja dejavnosti je seštevek  števila 

prebivalcev in obiskovalcev knjižnice,  odstotne točke za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva 

pa so določene na osnovi števila prebivalcev občin (53. člen Zakona o knjižničarstvu). 

Del  prihodka knjižnica ustvari tudi sama z zaračunavanjem storitev po letnem ceniku, ki je sestavni 

del poslovnega poročila, in obratovalnimi stroški za uporabo galerije 

. 

 

Tabela 19: Prihodki 2019 

Dotacija 

Vir 

Dejav. 

2018 

Knj.gr. 

2018 

OS in DI 

2018 

Skupaj 

2018 

Dejav. 

2019 

Knj.gr. 

2019 

Portali 

2019 

OS in DI 

2019 

Skupaj 

2019 

          

Občine 253.729  38.420 7.239 299.388  273.123 38.444 0 3.971 315.538 

Ministrstvo za 

kulturo - gradivo 

0 23.508 0 23.508  20.753 3.550 650 24.935 

Zavarovalnina 0 0 0 0 0 0 0 3.748 3.748 

Lastni prihodki 16.274 4.287 0 20.561 15.558 4.423 0 85 20.066 

Finančni prihodki 0 0 0 0 15 0 0 0 15 

Dobiček pret. 

leta 

0 0 600 600 0 0              0 0 0 

Ostanek za OS 

pret.leta 

0  611 611 0 0 0 0 0 

Skupaj 270.003 66.215 8.450 344.668 288.696 63.620 3.550 8.454 364.320 
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Tabela 21: Struktura prihodkov s strani občin 

Občina Dejav 

2018 

Nakup 

knj. 

2018 

Nakup 

OS 2018 

Skupaj 

2018 

Dejav. 

2019 

Nakup 

knj. 

2019 

Nakup 

OS 2019 

Skupaj 

2019 

         

1. Mozirje 117.803 9.640 5.902 133.345 132.286 9.640 2.634 144.560 

2. Gornji Grad 30.693 6.080 403 37.176 31.361 6.080 403 37.844 

3. Ljubno 28.268 6.210 522 35.000 28.268 6.210 522 35.000 

4. Luče 12.420 3.580 0 16.000 13.420 3.580 0 17.000 

5. Nazarje 31.425 6.100 412 37.937 33.103 6.100 412 39.615 

6. Rečica 27.620 5.610               0 33.230 29.075 5.610 0 34.685 

7. Solčava 5.500 1.200 0 6.700 5.610 1.224 0 6.834 

SKUPAJ 253.729 38.420 7.239 299.388 273.123 38.444 3.971 315.538 

 

Odhodek Znesek 

- Za nakup knjižničnega gradiva 63.620 

- Za nakup OS in DI 8.454 

- Strošek dela 221.910 

- Strošek materiala 17.698 

- Strošek storitev 51.620 

- Davek 61 

       SKUPAJ 363.363 
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Tabela 23: Pregled odhodkov po vrstah 

Strošek Odhodek 

2019 

Odhodek 

2018 

1. Strošek dela 221.910 207.729 

2. Strošek materiala 17.698 14.976 

-pomožni material 3.021               1.464 

 -oprema knjig                 500 385 

-knjižne nagrade 285 265 

-mat. za pravljične ure 304 153 

-nadomestni deli za opremo 235 462 

-strok. literatura, priročniki 0 163 

 -pisarniški material 2.472 1.999 

 -el. energija 2.730 2.535 

- kurjava 8.151 7.550 

3. Strošek storitev 51.620 46.681 

-strošek opravlj. dejavnosti 4.925 3.893 

-tekoče vzdr. prostorov in opreme (vzdrževanje 

programov,fotokop.stroj-pogodba) 

7.215 5.706 

-čiščenje prostorov 8.425 7.393 

-delo po pogodbi z dajatvami(avtorske pog.) 1.447 707 

-strošek zavarovanja prostorov in oseb 1.133 1.122 

-intelektualne storitve (kotizacije, 

strok.izobraževanje) 

2.340 1.321 

-vodenje računovodstva 10.892 10.467 

-komunal.storitve 300 300 

-storitve strokovne podpore 2.624 5.588 

-ostali stroški v zvezi z delom 

(kilometrine, dnevnice …)        

3.767 3.383 

-pošta,telefon,kumunikacije, najem e-portalov 7.520 5.641 

-medknjižnična izposoja 7 34 

-članarine (DBC Celje, Združenje splošnih knjižnic) 1.025 1.026 

4.Amortizacija knjižničnega gradiva 4.423 4.287 

5. Odhodki financiranja 0 0 

6.Drugi odhodki 0 0 

SKUPAJ 1-6 295.651 273.573 

7. Nakup knjižničnega gradiva proračun 59.197 61.928 

8.Nakup OS in DI 8.454 8.450 

9. DAVEK 61 55 

SKUPAJ 1-8 363.363 344.006 
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ZAKLJUČEK 
 

Osrednja knjižnica Mozirje deluje kot javni zavod na področju kulture, ustanovljen skladno z 

določbami Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. 

Prihodke za izvajanje dejavnosti in za nakup knjižničnega gradiva pridobiva na podlagi sprejetega 

letnega programa dela in finančnega načrta. Z lokalnimi skupnostmi so sklenjene pogodbe o 

opravljanju knjižničarske dejavnosti v posameznih občinah, obseg letnih sredstev pa se določi z 

aneksi. 

Celoten prihodek knjižnice je v letu 2019 znašal 364.320 €. 

Skrbeli smo, da smo delo opravili v skladu s predpisi, sredstva pa trošili namensko, gospodarno in 

učinkovito. Porabili smo 363.363 €, dobiček v letu 2019 je znašal 957 €. 

 Iz tega sledi, da je v letu 2019 knjižnica poslovala gospodarno in racionalno, tako da je ob 

upoštevanju finančnih tokov poslovno leto zaključila pozitivno. 

Največji strošek v strukturi vseh odhodkov zavoda predstavljajo stroški dela. V zavodu je bilo 

zaposlenih osem javnih uslužbencev. 

Precejšen strošek je bil tudi nakup knjižničnega gradiva. V preteklem letu smo za to namenili 

63.620€,nakupili pa smo 3.081 enot knjižničnega gradiva. 

Lastna sredstva pridobivamo s članarinami, zamudninami, uporabnino  galerije,  

fotokopiranjem, vstopnino v muzejski zbirki ter s prodajo knjig, ki smo jih izdali v preteklih letih. V 

letu 2019 so lastni prihodki predstavljali 5,5% celotnega letnega prihodka knjižnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslovno poročilo je bilo potrjeno dne 3. 6. 2020 na 2. redni seji Sveta zavoda Osrednje knjižnice 

Mozirje.  
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CENIK STORITEV OSREDNJE KNJIŽNICE MOZIRJE  ZA LETO 2019 
1. LETNA ČLANARINA 

Zaposleni 10,00 EUR 

Upokojenci, gospodinje 6,00 EUR 

Študentje 6,00 EUR 

Dijaki, učenci, predšolski 0,00 EUR 

Pravne osebe 17,00 EUR 

 2. ZAMUDNINA ZA ENOTO za 1 dan 

Knjige, tekoče publikacije, avdio kasete, zgoščenke 0,10 EUR 

Videokasete, DVD 1,30 EUR 

CD-ROM, igrače 0,20 EUR 

Uničena, pokvarjena, izgubljena videokaseta, DVD, igrača 30,00 EUR 

 3. IZGUBLJENA ALI UNIČENA IZKAZNICA  

S črtno kodo 10,00 EUR 

 4. OBRABNINA VIDEOKASET. DVD-jev, CD-ROM-ov 

Videokasete, DVD - 1 enota za 7 dni brezplačno 

CD-ROM - 1 enota za 14 dni brezplačno 

Gradiva pod točko 4 ni mogoče podaljšati 

 5. TELEFONSKO OBVESTILO O REZERVIRANEM GRADIVU 

Realizirano 0,60 EUR 

 6. OPOMINI 

1. opomin 2,00 EUR 

2. opomin 2,50 EUR 

3. opomin 3,00 EUR 

4. opomin 3,50 EUR 

Izterjava na domu 17,00 EUR 

 7. FOTOKOPIRANJE 

A4 enostransko 0,07 EUR 

A4 dvostransko 0,13 EUR 

A4 barvno 0,60 EUR 

A3 enostransko 0,13 EUR 

A3 dvostransko 0,15 EUR 

A3 barvno 1,00 EUR 

A4 folija 0,40 EUR 

Vezava - spirala 1,50 EUR 

Vezava - termična 2,10EUR 

Plastifikacija A4 0,70EUR 

Plastifikacija A3 0,90 EUR 

 8. ODŠKODNINA 

Nadomestilo za poškodovano ali izgubljeno knjigo 4,20 EUR +               

nakup nove knjige 

Nadomestilo za uničeno nalepko s črtno kodo 0,80 EUR 

 9. RAČUNALNIŠKE STORITVE  

Izpis iz računalnika - 1stran (črno bela) 0,10 EUR 

Izpis iz računalnika, skeniranje - 1 stran (barvna) 0,60 EUR 

Izpis - transakcija izposoja/vračilo pri članu 0,85 EUR 

Skeniranje- digitalno posredovanje (1 stran) 0,10 EUR 

CD 0,60 EUR 

10. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

1 knjižnična enota 10,00 EUR 

1 knjižnična enota iz knjižnic celjskega ombočja brezplačno 
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11.NAJEM PROSTOROV 

 

Najem Galerije Mozirje                                      50,00EUR 

 

 

 

 


