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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 16.306 

prebivalci (stanje  1. 7. 2021 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. 

Dejavnost in poslovanje Osrednje knjižnice je v letu 2021 podrobneje uredil Občinski svet 

Občine Mozirje s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Mozirje 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2021), ki je začel veljati 9. julija 2021. Z občinami, za 

katere knjižnica izvaja knjižnično javno službo, pa ima podpisane pogodbe o zagotavljanju 

javne službe, in sicer: z občino Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Gornji Grad,  Luče in 

Solčava.  
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Knjižnico upravlja Svet Osrednje knjižnice Mozirje, ki ga sestavlja 5 članov: 

- trije predstavniki ustanoviteljice: mag. Borut Repše, Andreja Gumzej in Marko 

Presečnik,  ki so bili imenovani na 6. dopisni seji Občinskega sveta Občine Mozirje dne 

2. 9. 2021; 

- en predstavnik delavcev zavoda: Mateja Ugovšek Lever, ki je bila izvoljena na volitvah 

dne 26. 8. 2021; 

- en predstavnik uporabnikov: Anton Venek, ki ga je imenoval Občinski svet Občine 

Mozirje na 6. dopisni seji dne 2. 9. 2021 na podlagi predhodno objavljenega javnega 

poziva.  

Predsednik sveta je mag. Borut Repše, ki je bil izvoljen na 1. redni seji sveta Knjižnice 

Mozirje, dne 16. 9. 2021, njegova namestnica pa je Mateja Ugovšek Lever. 

Decembra je potekel mandat vršilki dolžnosti direktorice knjižnice Petri Širko Poljanšek, zato 

je bil 24. septembra objavljen razpis za delovno mesto direktorja. Prijavila se je dosedanja 

vršilka dolžnosti direktorice Petra Širko Poljanšek, ki je bila na seji sveta zavoda soglasno 

izbrana. Soglasje k izbiri je dala tudi občina ustanoviteljica, pozitivna mnenja pa vse občine 

pogodbene partnerice in vsi strokovni delavci knjižnice. Direktorica je imenovana za dobo 

pet let, in sicer do 30. novembra 2026. 

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) 
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- 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 (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 34/2021) 

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

- Manifest o splošnih knjižnicah, UNESCO 1994 

- Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020 

CILJI KNJIŽNICE 

Letni cilji so prikazani v Programu dela Osrednje knjižnice Mozirje za leto 2021. Skladni so z 

našimi dolgoročnimi cilji. Nanašajo se na knjižnično dejavnost in pogoje dela, na 

izpolnjevanje nalog, ki omogočajo dostopnost knjižnične dejavnosti prebivalcem, kar je 

smoter knjižnične dejavnosti.  

Splošni cilji razvoja knjižnične dejavnosti, za dosego katerih si trajno prizadevamo, so:  

- zagotoviti splošen dostop do knjižničnega gradiva na vseh nosilcih, od klasičnih do 

elektronskih publikacij, knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 

informacijskih virov za namene vseh vrst izobraževanja, informiranja in kulturne rasti 

občanov v vseh življenjskih obdobjih;  

- zagotoviti primerno strokovno pomoč, svetovanje, informiranje, informacijsko 

opismenjevanje, bibliopedagoško vzgojo in širjenje bralne kulture s strani 

knjižničnega kadra;  

- posodabljati informacijsko tehnologijo in povečevati oddaljen dostop do knjižnic; 

- pripomoči k enakopravnosti, demokratičnosti, kulturni blaginji v okolju delovanja ter     

soustvarjati možnosti za bolj kakovostno življenje tako posameznika kot tudi 

skupnosti. 
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V Strateškem načrtu Osrednje knjižnice Mozirje 2020 –2025 pa najbolj izpostavljamo sledeče 

cilje:  

- povečanje prostorov osrednje knjižnice v Mozirju; 

- ohranjanje doseženega nivoja, številčnosti in uporabe klasičnih knjižničnih dejavnosti 

in storitev ter uvajanje novih, predvsem na področju e-storitev, vseživljenjskega 

učenja, informacijskega opismenjevanja, dela z mladimi ter z uporabniki s posebnimi 

potrebami in dejavnosti na področju bralne pismenosti; 

- doseganje predpisane stopnje zaposlovanja knjižničarskih in drugih strokovnih 

delavcev; 

- razvoj mreže Osrednje knjižnice Mozirje, pri čemer mislimo na usklajen informacijsko- 

komunikacijski razvoj enot in dostop do drugih knjižničnih storitev vsem občanom; 

- nadaljevanje razvoja domoznanske dejavnosti v smislu ohranjanja vloge knjižnice kot 

povezovalnega akterja domoznanske dejavnosti v okolju. 

IZPOLNJEVANJE CILJEV PROGRAMA ZA LETO 2021   

V letu 2021 so epidemiološke razmere pomembno vplivale na delovanje knjižnice.  

Zaradi omejitvenih ukrepov je bila do 25. januarja 2021 knjižnica zaprta, omogočali smo 

lahko le brezkontaktno izposojo vnaprej naročenega knjižničnega gradiva pred vhodi v 

knjižnice. Uporabnikom smo bili v času omejenega delovanja za njihova vprašanja in 

naročanje na voljo po telefonu. 

 

Do začetka aprila je bil možen omejen (pultni) pristop do gradiva in vračilo gradiva v za to 

namenjene zaboje pri vhodu knjižnice. Karantena za vrnjeno gradivo je trajala tri dni. 

Med 1. in 11. aprilom je bila zaradi splošnega zaprtja države knjižnica popolnoma zaprta. 

Uporabniki so se lahko posluževali le elektronskih knjižničnih storitev kot so dostop na 

daljavo do podatkovnih zbirk, elektronskih knjig Biblos in zvočnih knjig Audibook.  

 

Od 12. aprila dalje je bila knjižnica ponovno odprta, a skladno s priporočili NIJZ, uporabniki še 

vedno niso mogli prosto dostopati do gradiva. Čitalniška in računalniška mesta v knjižnici so 

bila zaprta.  

26. aprila se je dostop do gradiva sprostil, čitalnica in računalniška mesta pa so ostala zaprta. 

Konec junija pa smo v skladu s priporočili NIJZ prenehali izvajati karanteno vrnjenega 

gradiva. 

Od 13. septembra dalje pa do konca leta je za obiskovalce, ki so želeli obiskati knjižnico, začel 

veljati pogoj PCT. Pogoj PCT so pri vstopu v knjižnico preverjali zaposleni. 

Z željo, da dostop do knjižničnega gradiva omogočimo vsem, tudi tistim, ki pogoja niso 

izpolnjevali, smo omogočali prevzem gradiva pred glavnimi vhodi v naše knjižnice. Za 

naročilo gradiva  so poklicali v knjižnico ali pa opravili rezervacijo preko COBISS-a. 
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V našem zavodu je obseg redne dejavnosti  glede na število organizacijskih enot velik in 

večino razpoložljivega časa vseh zaposlenih usmerjamo v te dejavnosti. Z dobro organizacijo 

in razporeditvijo delovnega časa smo  vse leto zagotavljali redno osnovno dejavnost knjižnice  

po rednem obratovalnem času v vseh sedmih enotah kljub pomanjkanju strokovnih delavcev 

zaradi bolniških odsotnosti, odsotnosti zaradi višje sile (varstva otrok) in odrejenih karanten. 

Sicer pa smo se trudili izvajati letne cilje v skladu s sprejetim Programom dela za leto 2021 in 

v čim večji meri realizirati načrtovane naloge.  

Organizacijski, poslovni, upravni dogodki v letu 2021: 

- dosegli smo, da se je delež prihodkov glede na predhodno leto povečal za 7%; 

- uspešno smo preselili v nove prostore Knjižnico Luče in Knjižnico Ljubno in tako 

zagotovili prijaznejše okolje in več prostora za izvajanje aktivnosti; 

- na novo opremili delovne prostore za obdelavo gradiva za zaposlene ter čajno 

kuhinjo v osrednji enoti in tako zagotovili boljše delovne pogoje in prijaznejše 

okolje za zaposlene; 

- pripravili idejno zasnovo in koordinirali projekt Čebela BERE med z Občino Mozirje 

in zunanjimi izvajalci pri opremljanju novega večnamenskega prostora knjižnice v 

kletnih prostorih kulturnega doma;  

- uspešno kandidirali na pozivu Ministrstva za kulturo in pridobili dva nova 

računalnika za uporabnike;  

- realizirali  smo izplačila dodatkov zaposlenim za delo v rizičnih razmerah; 

- realizirali smo izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenim;  

- kar se tiče investicij na področju IKT, smo le-tega v preteklih letih celovito 

prenovili – v lanskem letu smo dokupili novo računalniško opremo za krajevno 

enoto in osrednjo knjižnico; 

- kljub še enemu z epidemijo zaznamovanemu letu smo uspeli zadržati število 

aktivnih članov na visokem nivoju to je 22,72% vseh prebivalcev področja, 

povečali pa so se novi vpisi glede na leto 2020 (indeks 127,1); 

- dosegali smo višji normativ odprtosti knjižnic, kot ga predpisuje Uredba o 

osnovnih storitvah knjižnic. 

Dogodki na strokovnem področju v letu 2021:  

- v času epidemije, z izjemo obdobja, ko je bila knjižnica zaradi epidemije 

popolnoma zaprta, smo po rednem obratovalnem času zagotavljali knjižnično 

dejavnost v vseh sedmih enotah  knjižnice in se hitro prilagajali delu v 

spremenjenih pogojih; 

- za redno obveščanje zaposlenih in dobro komunikacijo med zaposlenimi smo 

izvedli 37 tedenskih delovnih sestankov in redne letne razgovore z zaposlenimi; 

- s prirastom zbirke smo presegli načrtovan nakup knjižničnega gradiva, bistveno 

okrepili ponudbo e-knjig in razširili ponudbo zvočnih knjig;  
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- uvedli smo nove načrtovane dejavnosti za uporabnike (bralni klub,  filmsko-bralna 

značka); 

- z digitalizacijo domoznanskih vsebin na portalu Obrazi Slovenije smo bili aktivni 

soustvarjalci slovenske kulturne dediščine; 

- dosegli smo zastavljene cilje na področju promocije kakovostnega branja za  

odrasle in k projektu bralne značke privabili 126 bralcev; 

- promovirali smo knjižnično dejavnost z objavo prispevkov in dejavnosti ( v 

občinskih glasilih) z naših dogodkov in knjižnih rubrik. 

Na nekaterih področjih pa zastavljenih ciljev nismo dosegli:  

- začrtanega dela z uporabniki nismo mogli v celoti uresničiti zaradi epidemije 

Covid-19, zaradi prepovedi zbiranja ljudi nismo izvedli običajnega števila 

prireditev za odrasle in bibliopedagoških dejavnosti za otroke, prav tako tudi ne 

predvidenega števila obiskovalcev muzejskih zbirk;  

- zaradi epidemioloških razmer in omejenega fizičnega dostopa do uporabnikov 

VDC SAŠA v enoti Vrba ni prišlo do izvedbe 4. sezone Bralne značke Vrba. 

Ocenjujemo, da smo leto 2021 zaključili uspešno. 

ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE   

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, Foršt 6, Ljubno, tel.: 03-839-15-79; 

- Knjižnica Luče, Luče 19, Luče, tel.: 03-839-35-52; 

- 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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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 2021 je bilo v knjižnici  zaposlenih devet strokovnih delavcev, od tega osem za 

nedoločen čas in en strokovni delavec za določen čas. 

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, izvajanje bibliopedagoških dejavnosti v osrednji in krajevni knjižnici, 

organizacija pravljičnih ur v krajevni knjižnici, koordinacija knjižnično – 

muzejskega kviza, pisanje prispevkov za občinski informator, medknjižnična 

izposoja;   

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

uporabniki, urejanje knjižničnega gradiva, arhiviranje serijskih publikacij in 

urejanje skladišča, odpis gradiva, izvajanje ur pravljic in dejavnosti za uporabnike s 

posebnimi potrebami, priprava knjižnih rubrik za lokalni časopis, pomoč v 

muzejski zbirki – vodenje obiskovalcev, organizacija projekta predšolske bralne 

značke;  

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

uporabniki, urejanje knjižničnega gradiva, pomoč v muzejski zbirki – vodenje 

obiskovalcev, sortiranje darovanega knjižničnega gradiva;  

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

uporabniki, urejanje knjižnih polic, pomoč pri bibliografski obdelavi gradiva, odpis 

gradiva, priprava opominov, priprava vabil za prireditve, obveščanje javnosti o 

dogodkih v lokalnem časopisu in na družbenem omrežju, priprava prispevkov o 

dogodkih in delu knjižnice za lokalni časopis in občinske informatorje, priprava 

knjižnih rubrik za lokalni časopis, priprava knjižnih ugank, organizacija ur pravljic v 

osrednji in krajevni knjižnici, izvajanje bibliopedagoških dejavnosti, vodenje 

mesečnih bralnih srečanj v krajevni knjižnici z bralci v tretjem življenjskem 
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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, uvajanje primernih oblik dela z 

mladino v muzejski zbirki, urejanje zbirk, priprava prispevkov za spletni biografski 

leksikon, sodelovanje s TIC-em Mozirje pri aplikaciji Doživite cvetoče Mozirje, 

priprava rubrike Domoznanski utrinki, 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;  

- 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, organizacija projekta predšolske bralne značke;   

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

knjižničnega gradiva, delo z bralci, organizacija pravljičnih ur v krajevni knjižnici,  

vodenje mesečnih bralnih srečanj z bralci v tretjem življenjskem obdobju v 

krajevni knjižnici;  priprava prispevkov za občinske informatorje, delo v muzejski 

zbirki – vodenje obiskovalcev, organizacija projekta Rastem s knjigo;  

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

uporabniki, nabava in bibliografska obdelava knjižničnega gradiva, katalogizacija 

notnega gradiva v sistemu Cobiss, kreiranje izpisov in statistik za potrebe različnih 

dokumentov knjižnice, skrb za računalniški razvoj in računalniško opremo v vseh 

krajevnih knjižnicah, zbiranje in priprava domoznanskih prispevkov na spletnih 

portalih Kamra in spletni biografski leksikon; priprava prispevkov o dogodkih 

knjižnice za lokalni časopis in na družbenem omrežju, izdelava zapisov za 

bibliografijo, računalniško oblikovanje vabil in drugih dokumentov, medknjižnična 

izposoja;  

- 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.  

Za občine od 2.000 do 6.000 prebivalcev je predpisano, da mora biti krajevna knjižnica 

odprta 15 ur tedensko, za občine do 2.000 prebivalcev pa 4 ure tedensko.  

V letu 2020 smo uskladili obratovalni čas z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic v vseh 

organizacijskih enotah naše knjižnice.  

Osrednja enota v Mozirju je odprta 49 ur na teden, krajevne knjižnice Nazarje, Rečica ob 
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Savinji, Gornji Grad in Ljubno 15 ur na teden, knjižnici Luče in Solčava pa 7 oziroma 6 ur na 

teden.  

S tem smo omogočili uporabnikom splošno dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij.  

Na našem področju velja normativ odprtosti vseh krajevnih knjižnic 68 ur tedensko, mi smo v 

letu 2021 dosegali 73 ur odprtosti, normativ odprtosti osrednje enote in krajevnih knjižnic pa 

je 113 ur tedensko, realizirali pa smo 122 ur tedenske odprtosti. 

 

Tabela 1: Odprtost in delovni čas 
 

Knjižnica Št. 

preb. 

Uredba 

 

Realizac. 

odprtosti 

Doseg 

norm. 

PO TO SR ČE PE SO 

Mozirje 4.267 45 49 108 % 7-15 8-18 7-15 11-19 8-18 8-13 

G. Grad 2.495 15 15 100 % 10-15 10-14   13-19  

Ljubno 2.561 15 15 100 % 10-15  14-17 12-19   

Luče 1.469 4 6 150%  15-18  12-15   

Nazarje 2.641 15 15 100 % 10-14  12-15 16-19   

Rečica 2.347 15 15 100 % 10-15 10-15 12-19    

Solčava    526 4 7 175%  14-18 10-13    
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KNJIŽNIČNA  DEJAVNOST 

Prostor in oprema 

Glede reševanja prostorske problematike v osrednji enoti v Mozirju občina ustanoviteljica 

načrtuje gradnjo prizidka.  Jeseni 2021 smo v knjižnici z izbranim občinskim projektantom TIP 

INŽENIRING  d.o.o. iz Slovenj Gradca  sodelovali pri izdelavi projekta za izvedbo (razsvetljava, 

električne inštalacije v novem prizidku). Decembra 2021 smo na pobudo ustanoviteljice  

pripravili utemeljitev za potrebe nove knjižnice za prijavo na Javni poziv za sofinanciranje 

nujnih programov na področju kulture za leto 2022 (JP KE 2022) Ministrstva za kulturo. 

Rezultati javnega poziva še niso znani, občina pa je gradnjo prizidka umestila v leto 2022. 

V Knjižnici Mozirje smo marca 2021 prenovili  delovne prostore v izmeri 40m2 za obdelavo 

gradiva in čajno kuhinjo ter uredili nov delovni prostor.  

Prostor smo prepleskali, zamenjali talne obloge, posodobili električne instalacije ter nabavili 

novo pisarniško pohištvo.  

S tem smo zagotovili boljše delovne pogoje in prijaznejše okolje za zaposlene. 

  

Septembra 2021 smo koordinirali delo z zunanjimi izvajalci, ki jih je ustanoviteljica pridobila 

za opremo kletnih prostorov kulturnega doma za potrebe knjižnice.  

Prenovljen večnamenski prostor v izmeri 103m2 je opremljen z novo informacijsko – 

komunikacijsko opremo - osmimi novimi namiznimi  računalniki, prenosnikom, optičnim 

čitalcem ter novim pohištvom. Posodobljene so električne inštalacije, prostor je prepleskan. 

Z  ustanoviteljico, ki bo nepovratna sredstva za opremo prostora pridobila na razpisu za 

razvoj podeželja, smo intenzivno sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije.  

 

V letu 2021 smo enoto Knjižnico Luče preselili v nove prostore, ki se sedaj nahajajo v središču 

kraja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Luče 19. Selitev smo uspešno izvedli v petih 

delovnih dneh in odprli nove prostore 5. avgusta 2021 ob prazniku Občine Luče. 

Konec julija 2021 smo na Ljubnem v nove prostore preselili tudi enoto Knjižnico Ljubno, ki se 

sedaj nahaja v prvem nadstropju prenovljenega Zadružnega doma Ljubno, Kulturnega doma 

Ljubno  in Kongresnega centra KLS na naslovu Foršt 6. Tudi tukaj smo selitev uspešno izvedli  

v devetih dneh in odprli nove prostore 29. septembra 2021.  

 

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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Prenovljeni delovni prostori in čajna kuhinja v osrednji enoti 

ž  
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Nov večnamenski prostor knjižnice in čitalnica v kletnih prostorih Kulturnega doma 
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Knjižnica Luče 
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Knjižnica Ljubno 
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Tabela 2: Velikost knjižničnih prostorov posameznih krajevnih knjižnic 
 

Knjižnica kvadratura 

Mozirje                  513 m2 

Gornji Grad 69 m2 

Ljubno 147,2 m2 

Luče 60 m2 

Nazarje 103 m2 

Rečica 63 m2 

Solčava 58 m2 

SKUPAJ 1013,2 m2 

 

Informacijsko-komunikacijska oprema: v letu 2021 smo za uporabnike v osrednji enoti v 

Mozirju preko uspešne vloge na poziv Ministrstva za kulturo za IKT opremo, pridobili dva 

nova računalnika v oddelku izposoje gradiva. 

Večnamenski prostor knjižnice smo opremili z osmimi namiznimi računalniki za uporabnike  

(predvsem za skupine zgornjesavinjskih  osnovnošolcev in uporabnike v tretjem življenjskem 

obdobju), prenosnim računalnikom in skenerjem za zaposlenega.  

Za potrebe oblačnega hranjenja digitaliziranega gradiva smo kupili NAS strežnik in trdi disk. 

 

V Knjižnici Rečica smo kupili dva nova računalnika - za zaposlenega in za uporabnike. 

Tako smo v zadnjih letih celovito posodobili računalniško opremo v naših enotah.  

Z njo zagotavljamo brezplačni dostop do interneta, elektronske pošte in elektronskih virov. 

Ob odprtju novih knjižničnih prostorov na Ljubnem je Občina Ljubno knjižnici podarila dva 

namizna računalnika, tako da so za uporabnike na voljo trije računalniki.  

 

V vseh enotah Osrednje knjižnice Mozirje je na voljo 18 računalnikov za uporabnike, 

fotokopirni stroj in 7 multifunkcijskih naprav za reproduciranje dokumentov. 

Za zaposlene imamo 13 računalnikov, 8 tiskalnikov za blagajniško poslovanje, 10 čitalnikov 

črtne kode in 11 telefonskih aparatov.  

 

Druga oprema: preko projekta Čebela BERE med!, za katere prejmemo nepovratna sredstva, 

smo v knjižnici pridobili štiri pultne vitrine iz stekla in kovine.  

Nakupili smo jih za potrebe razstav – za dragocenejše gradivo in razstavljene predmete. 
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Knjižnična zbirka 

V letu 2021 smo s strani Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva prejeli znesek, 

kot smo ga po njihovih navodilih načrtovali. Zaradi spremembe oblike zaračunavanja je 

precej zrasla povprečna cena e-knjige. Pri nakupu smo presegli tudi načrtovanih 4.000€ 

lastnih sredstev za knjižnično gradivo in dosegli 4.788€ lastnih sredstev. Sredstva občin so 

tudi v letu 2021 ostala v enakem obsegu, kar nam je omogočilo, da smo kljub še enemu letu 

v drugačnih okoliščinah, uspešno zaključili nabavno leto.  

Nakupili smo 3.006 enot knjižničnega gradiva, od tega 1.813 različnih naslovov. Nakupili smo 

nekoliko več enot, kot smo jih načrtovali z Letnim načrtom nakupa za leto 2021.  

Skupna vrednost nakupljenega gradiva znaša 69.621 €, povprečna cena tiskane enote pa je 

bila 20,38€. 

K letnemu prirastu štejemo nakup in dar. Prirast gradiva je bil 3.275 izvodov. V celotni 

strukturi smo tako dosegli  1,81 izvoda na posamezen naslov.  Pridobili smo 3.046 knjig in 

serijskih publikacij,  160 izvodov avdiovizualnega gradiva, periodični tisk, E-publikacije. Pri 

nakupu smo sledili načrtovanemu razmerju v sestavi zbirke in pridobili 71% naslovov gradiva 

za odrasle ter 29% naslovov gradiva za otroke in mladino, kot predpisujejo strokovna 

priporočila. 

 

Tudi v preteklem letu se je nadaljeval trend večjega povpraševanja po leposlovnem kot po 

strokovnem gradivu. 

Zaradi omejenega dostopa do knjižničnega gradiva (pultni pristop) v prvi polovici leta 2021 in 

delnega ter popolnega zaprtja knjižnice smo skladno s potrebami in željami uporabnikov 

skušali zagotoviti čim več kakovostnega, prostočasnega gradiva še zlasti v krajevnih 

knjižnicah.  

 

Med epidemijo smo uporabnikom, ki so izrazili željo, gradivo dostavljali tudi na dom. Enako 

dostopnost smo se trudili zagotavljati tudi v zadnjih mesecih preteklega leta, ko je bil za 

vstop v knjižnico obvezen pogoj PCT za vse uporabnike nad 12 let –tistim , še posebej 

otrokom, ki pogoja niso izpolnjevali, smo omogočali brezstični prevzem gradiva pred 

glavnimi vhodi naših enot. 

 

Bralno kulturo smo intenzivno širili s projektom 16. bralna značka za odrasle 

Zgornjesavinjčani s knjigo v roki, v okviru katerega smo zagotavljali gradivo za vse krajevne 

knjižnice – v vsaki enoti vsaj en izvod s priporočilnega seznama.  

Upoštevali smo priporočila glede deleža publikacij, katerih izdajo sta v letu 2021  finančno 

podprli Javna agencija za knjigo oziroma Javna agencija za raziskovalno dejavnost v okviru 
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založniških programov. Nakupili smo 17,7% omenjenih publikacij od skupnega števila 

naslovov. Naslednje tabele ponazarjajo  prirast, zgradbo knjižnične zbirke, lokacijo ter odpis: 

 

Tabela 3: Prirast gradiva 2021 

Nakup 3.006 izvodov 

Dar     269 izvodov 

Skupaj 3.275 izvodov 

 

 

 

Tabela 4: Letni prirast po zvrsteh v letu 2021 

Zvrst Knjige Periodika Avdiovizualno E-publikacije Drugo Skupaj 

Število 3.046 160 1 68 3.275 

 

Izmed knjižničnega gradiva nakupimo največ knjig, sledi nakup avdiovizualnega gradiva, 

periodičnega tiska ostalo pa je neknjižno domoznansko gradivo,  multimedijsko gradivo, 

didaktične igrače … 

 

 

 

 

 

3006

269

Skupaj 3.275

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

Knjižnica Stanje 

31.12.2020 

Nakup 

2021 

Dar 

2021 

Supaj 

prirast 

(2+3) 

Prenos 

gradiva 

v 2021 

Odpis 

2021 

Stanje 

31.12.20

21 

Indeks 

7:1 

 1 2 3 4 5 6 7  

Mozirje 61.559 1.847 150 1.997 -147 858 62.551 102 

Gornji Grad 8.248    220 20       240 26 127 8.387 102 

Ljubno 9.423 232 27 259 17 382 9.317 99 

Luče 4.662 178 16 194 23 109 4.770 102 

Nazarje 5.577 215 20 235 18 12 5.818 104 

Rečica 5.764 191 20 211 28 89 5.914 103 

Solčava 4.317 123 16 139 35 59 4.432    103 

Skupaj 99.550 3.006 269 3.275  1.636 101.189 102 

 

V letu 2021 smo zaradi zastarelosti, poškodb, izgube ali neaktualnosti odpisali knjižnično 

gradivo v skupnem znesku 8.055,59 €, 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. V letu 2021 smo se temeljitemu odpisu 

posvetili še posebej v knjižnicah Ljubno in Luče, kjer smo preselili celotno gradivo v nove 

prostore. Skupno smo v letu 2021 odpisali 1.636 enot gradiva. 

 

 

Gradivo Število 

izvodov 

Št. 

naslovov 

V znesku 

       € 

knjige, brošure 1.414 1.296 5.342,89 

periodika 147 45 2.173,42 

video 33 33 479,04 

drugo neknjižnično gradivo 42 42 60,24 

Skupaj 1.636 1.416 8.055,59 
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Tabela 7: Knjižnična zbirka po vsebini gradiva in lokaciji na dan 31. 12. 2021 
 

Knjižnica Stanje 

31.12.2020 

Knjige Periodični 

tisk 

Avdiovizu. 

gradivo 

Drugo neknj. 

gradivo 

Stanje 

2021 

Indeks 

20:19 

         1      2         3 4 5 6 7 

Mozirje 61.559 56.600 1.730 3.324  897 62.551     102 

Gornji Grad 8.248 8.208 66 80 33 8.387 102 

Ljubno 9.423 9.008 105 83 121 9.317 99 

Luče 4.662 4.677 53 29 11 4.770 102 

Nazarje 5.577 5.728 42 37 11 5.818 104 

Rečica 5.764 5.808 63 29 14 5.914 103 

Solčava 4.317 4.348 38 35 11 4.432 103 

Skupaj 99.550 94.377 2.097 3.617 1.098 101.189 102 

 

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. 

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). 

Nakup e-knjig 

V letu 2021 se je občutno dvignila cena licence e-knjige na portalu BIBLOS.  

Nakup ene t. i. licence naslova e-knjige na portalu BIBLOS našim bralcem nudi 52 izposoj, kar 

pomeni, da po 52. izposoji naslova licenca poteče. 

Preko portala BIBLOS smo našim bralcem ponudili 633 naslovov. V letu 2021 smo kupili 147 

licenc, za nakup e-knjig smo porabili 5.283 €, kar pomeni, povprečno 35,93€ na licenco. 

Nakup zvočnih knjig 

V letu 2021 smo preko servisa Audibook nakupili 116 novih licenc zvočnih knjig. Cena ene 

licence v letu 2021 je znašala 18,75 €. 
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Uporabniki knjižnice 

Epidemija COVID-19 in priporočeni ukrepi za omejevanje širjenja okužb so zaznamovali tudi 

leto 2021 in so bili v knjižnici zelo prisotni. Imeli so velik vpliv na vsakodnevni utrip v knjižnici, 

predvsem na področju dela z uporabniki in obiskovalci, ne samo glede izposoje knjižničnega 

gradiva, ampak tudi z vidika kulturne, vzgojne, izobraževalne in še posebej socialne vloge. 

 

Od začetka epidemije je šla knjižnica skozi različna obdobja poslovanja, od popolnega 

fizičnega zaprtja in nedostopnosti, do različnih omejitev gibanja in poslovanja z uporabniki. 

Tudi v mesecih, ko so bili priporočeni ukrepi za omejevanje širjenja okužbe s COVID-19 bolj 

sproščeni , se je pokazalo, da so obiskovalci nekako spremenili svoje navade prihajanja v 

knjižnico. Še posebej je bilo to opaziti pri družinah s predšolskimi otroki in pri osnovnošolcih.  

Številčni podatki kažejo, da se je delež aktivnih članov najbolj znižal pri teh dveh kategorijah. 

 

Opazili smo, da so bili obiski bolj načrtovani, premišljeni in osredotočeni na izposojo 

najnujnejšega gradiva. Onemogočeno je bilo svetovanje in dajanje informacij o gradivu, kar 

je za uporabnike bistvenega pomena pri izbiri gradiva. Oseben stik, individualni pristop v 

knjižnici, med knjižnimi policami ob knjigah, vse to je bistveno tudi za oblikovanje bralnih 

navad in potreb, še zlasti za predšolske in šolske uporabnike ter njihove starše. 

 

V letu 2021 smo evidentirali 3.705 aktivnih članov (22,72% vseh prebivalcev področja), kar 

je 5,7% manj kot v letu 2020.  

Vzrok za to pripisujemo spremenjenemu načinu dela z uporabniki zaradi epidemije, delno pa 

tudi poletnemu dvomesečnemu zaprtju Knjižnice Ljubno zaradi selitve.  

V letu 2021 pa se je povečal delež novo vpisanih članov za 27% v primerjavi s preteklim 

letom. Na novo se je vpisalo 220 članov. 

V celotni strukturi je največ vpisanih zaposlenih, in sicer 38,1%, nato osnovnošolcev ter 

predšolskih otrok z 26 % zastopanostjo. Sledijo jim upokojenci z 13,1% zastopanostjo in dijaki 

z 10,2% zastopanostjo.  
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Tabela 8: Novo vpisani člani po strukturi in lokaciji 
 

 Mozirje G. Grad Ljubno Luče Nazarje Rečica Solčava Skupaj 

Predšolski 32      3       2 0 0 1 0 38 

OŠ 29 2 10 4 0 2 7 54 

SŠ 7 0 0 0 1 0 0 8 

Študenti 7 0 1 0 0 0 0 8 

Zaposleni 46 7 4 2 4 2 1 66 

Nezaposleni 7 1 0 0 0 0 0 8 

Upokojenci 10 6 3 4 1 2 0 26 

Ostali 9 2 1 0 0 0 0 12 

Skupaj 147 21 21 10 6 7 8 220 

 

Tabela 9: Struktura članov, stanje 31. 12. 2021 
 

 OŠ,  

predšolski 

dijaki študenti Nezaposleni Upokojenci Zaposleni Skupaj 

2018 1.135        400    281         244               460 1.418 3.938 

2019 1.151 406 284 235         512 1.546 4.134 

2020 1.099 398 246 192 545 1.447 3.927 

2021 964 379 252 162 489 1.459 3.705 

Indeks 21:20 88 95 102  84              90 101 94 

 

Tabela 10: Aktivni člani knjižnice po enotah, stanje 31. 12. 2021 
 

Knjižnica Mozirje G.Grad Ljubno Luče Nazarje Rečica Solčava Skupaj 

Predšolski,OŠ 586 63 109 34 53 81 38 964 

Dijaki 258 21 37    19 13 21 10 379 

Študenti 179 22 17 8 9 15 2 252 

Gospodinje 28 4 7 3 0 2 3 47 

Zaposleni 852 132 133 70 89 100 36 1.412 

Upokojenci 272 55 61 27 37 25 12 489 

Nezaposleni 105 14 15 6 10 9 3 162 

Skupaj 2.280 311 379 167 211 253 104 3.705 

Število preb. 

občine (1.7.21) 

4.267 2.495 2.561 1.469 2.641 2.347 526 16.306 

% včlanjenih 53,43 12,46 15,6 11,37 7,99 10,78 19,77 22,72 

 

Na našem področju je bilo v letu 2021 v knjižnico vpisanih 22,72% 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.  
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Obisk knjižnice  

Fizični obisk knjižnice zaradi izposoje gradiva na dom  je znašal 44.064  in je bil  glede na 

situacijo v primerjavi z letom poprej večji za 3%. 

Tudi obisk čitalnic knjižnic, kjer se uporabniki poslužujejo storitev, ki niso vezane na članstvo 

– prebiranje aktualnih številk časopisov, uporaba računalnikov, tiskanje in reproduciranje 

dokumentov, se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 3%, četudi so bile čitslnice v prvi 

polovici leta zaprte. 

Zaradi upoštevanja vseh omejitev, ki jih je prinesla epidemija, v prvi polovici leta nismo 

izvajali bibliopedagoških dejavnosti (ur pravljic in organiziranih obiskov otrok iz vrtcev in šol),  

ter prireditev.  

Celostno gledano se je fizični obisk knjižnice v primerjavi z lanskim letom povečal za 2,5%  

 (točke 1-9 v tabeli 11.)   

  

 

V lanskem in tudi predlanskem letu epidemije se je v primerjavi s preteklimi leti precej 

povečal virtualni obisk knjižnice.  V letu 2021 smo največji porast zabeležili  pri uporabi 

spletne strani in FB profila knjižnice z računalnikov izven knjižnice, zelo visok pa je  tudi 

odstotek uporabe elektronskih baz v knjižnici in oddaljen dostop do njih. 

Pri virtualnemu obisku upoštevamo tudi uporabo COBISS/OPAC-a, javno dostopnega 

računalniškega kataloga, ki uporabnikom omogoča spletni dostop do bibliografsko- 

kataložnih baz podatkov v sistemu COBISS; rezerviranje, naročanje in podaljševanje gradiva. 

V primerjavi z letom poprej se je virtualni obisk povečal za 202 % in je znašal 143.836.  

Celotni obisk knjižnice – fizični in virtualni – je v letu 2021 znašal 193.374. 
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Tabela 11: Obiskovalci  knjižnice v letu 2021 
 

Knjižnica Realizacija 

2020 

Realizacija 

2021 

Indeks 

21:20 

1. Zaradi izposoje na dom 42.746      44.064 103 

Mozirje 29.663 30.130 102 

Gornji Grad 3.141 3.451 110 

Ljubno 3.991 3.909 98 

Luče 1.409 1.529 109 

Nazarje 1.577 1.786 113 

Rečica 2.147 2.224 104 

Solčava 818 1.035 127 

2. Čitalnica 2.150 2.214 103 

3. Pravljične ure (število otrok) 277 259 93 

4. Obiski OŠ in vrtcev (število otrok) 162 192 118 

5. Rastem s knjigo (število otrok) 146 180 123 

6. Prireditve (število obiskovalcev)    337 421 125 

7. Program Socialna aktivacija / 17 17 

8. Uporaba spleta v knjižnici  884 760 86 

9. Uporaba spletne strani z računalnikov v knjižnici 2.571 2.431 95 

10. Virtualni obisk preko spleta 70.627 142.836 202 

OPAC 4.684 4.684 100 

Rezerviranje, naročanje in podaljšanje gradiva (po telefonu)  5.512 5.404 98 

Uporaba spletne strani in FB profila knjižnice z računalnikov 

izven knjižnice  

52.971 118.682 224 

Uporaba elektronskih baz v knjižnici in oddaljen dostop 7.460 14.066 189 

SKUPAJ  1-10 119.990 193.374 171 
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Tabela 12: Število obiskovalcev v Knjižnici Mozirje iz ostalih občin 

 
Knjižnica Realizacija 

2019 

Realizacija 

2020 

Indeks 

20:19 

Realizacija 

2021 

Indeks 

21 :20 

Mozirje 20.016 18.044 90,15 18.558 102,85 

Gornji Grad 1.993 1.585 79,53 1.518 95,77       

Ljubno 2.858 2.419 84,64 2.318 95,82 

Luče 729 556 76,27 671 120,68 

Nazarje 4.922 4.354 88,46 4.389 100,80 

Rečica 2.356 2.258 95,84 2.305 102,08 

Solčava 465 447 96,13 371 83,00 

Skupaj 33.339 29.663 

 

88,79 30.130 101,57 

 

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 

V letu 2021 smo izposodili  98.378 enot knjižničnega gradiva, kar je 15 % več kot v letu 2020. 

Vsi oddelki beležijo pozitivni prirast kazalcev izposoje knjižničnega gradiva na dom.  

Glede na leto 2020 je upadla izposoja e-knjig.  

V letu 2020 smo zabeležili 1282 izposoj e-knjig, lansko leto pa 751, kar pomeni, da je bila 

izposoja v primerjavi z letom 2020 58,5% .  

Lani smo članom nudili 633 naslovov e-knjig in tako zagotovili dostop do branja tudi v času 

zaprtja knjižnice, ko gradivo v fizični obliki ni bilo dostopno. 

Glede izposoje strokovnega in leposlovnega gradiva se je tudi v preteklem letu nadaljeval 

trend večjega povpraševanja po leposlovnem kot po strokovnem gradivu. 
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Ob Tednu slovenskih splošnih knjižnic smo 19. in 20. novembra 2021 našim uporabnikom 

omogočili brezplačen vpis v knjižnico. 

Kot alternativo ponudbi strokovnega gradiva v knjižni obliki, smo nudili uporabnikom tudi 

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

Člani so imeli preko oddaljenega dostopa, ki smo ga z delnim financiranjem zagotavljali 

skupaj z Osrednjo knjižnico Celje, dostop do naslednjih podatkovnih zbirk: 

- Ebonitete, 

- IUS info, Tax-Fin -Lex (IUS info do maja, od aprila imamo naročen Tax-Fin-Lex) 

- FIND info,  

- Pressreader  in  

- arhiv časopisa Večer.   

Sami smo zagotavljali dostop do spletnih arhivov sledečih časopisov: Delo, Dnevnik, Finance, 

Moje finance. 

V preteklem letu smo našim uporabnikom nudili tudi izposojo zvočnih knjig v slovenskem 

jeziku preko portala Audibook. Na voljo jim je bilo 116 licenc zvočnih knjig, zabeležili pa smo 

124 izposoj. 

Pogoja za izposojo knjig sta urejeno članstvo v knjižnici in naložena aplikacija Audibook na 

mobilnem telefonu. 

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.  

 

  



 
26 

Tabela 13: Izposoja knjižničnega gradiva na dom in v čitalnici 
 

Knjižnica Realizacija 

2019 

Realizacija 

2020 

Realizacija 

2021 

Indeks 

21:20 

Mozirje izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

75.082 58.409 66.179 113 

8.024 4.860 5.248 108 

83.106 63.269 71.427 113 

G. Grad izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

7.607 4.935 6.311 128 

416 162 186 115 

8.023 5.097 6.497 127 

Ljubno izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

10.450 7.119 8.604 121 

956 546 612 112 

11.406 7.665 9.216 120 

Luče izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

2.574 2.055 2.462 120 

302 178 198 111 

2.876 2.233 2.660 119 

Nazarje izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

2.177 2.039 2.781 136 

392 246 290 118 

2.569 2.285 3.071 134 

Rečica izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

3.805 3.020 3.158 105 

348 212 218 103 

4.153 3.232 3.376 104 

Solčava izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

SKUPAJ 

2.321 1.371 1.979 144 

226 126 152 121 

2.547 1.497 2.131 142 

SKUPAJ izposoja enot na dom 

izposoja v čitalnici 

 

SKUPAJ 

104.016 78.948 91.474 116 

10.664 6.330 6.904 109 

114.680 85.278 98.378 115 
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Izobraževanja in strokovni dogodki 

Zaposleni smo se udeleževali izobraževanj v letu 2021 preko spleta, v obdobju, ko so bili 

priporočeni ukrepi bolj sproščeni, pa tudi fizično. 

Opravili smo 267 ur izobraževanj v organizaciji Združenja splošnih knjižnic, Instituta za 

informacijsko znanost v Mariboru, Ministrstva za kulturo, Mestne knjižnice Ljubljana, 

Osrednje knjižnice Celje, Zgodovinskega arhiva Celje, Kulturno-umetniškega društva Police 

Dubove,  Damjane Žnidaršič s.p., Filozofske fakultete Ljubljana in drugih ponudnikov.   

Stroški izobraževanj, ki smo se jih udeleževali vsi zaposleni, so znašali 3.656 €.  

Udeležili smo se naslednjih izobraževanj: 

- Delavnica Z motiviranimi zaposlenimi do zadovoljnih uporabnikov v knjižnici (8  

  udeležencev), 

- Knjigoveštvo za hitro in enostavno popravilo knjig v knjižnici (3 udeleženci), 

- Uporabnik v kontekstu sprememb (3 udeleženci), 

- Mladi bralec in digitalni mediji (3 udeleženci), 

- Delo z uporabniki s posebnimi potrebami ( 2 udeleženca), 

- Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit (2 udeleženca), 

- Izobraževanje Literatura v postprodukciji (2 udeleženca), 

- Iskanje in uporaba e-virov (2 udeleženca), 

- Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja 

  obrazcev Ministrstva za kulturo (2 udeleženca), 

- Bralnice pod slamnikom (2 udeleženca), 

- Webinar o bralnih klubih 3. nadaljevalna stopnja (2 udeleženca), 

- Dopolnilno izobraževanje za upravljanje z dokumentarnim gradivom (2 udeleženca), 

- eFest (2 udeleženca), 

- Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (1 udeleženec),  

- Izobraževanje za mentorje kandidatov za bibliotekarski izpit (1 udeleženec), 

- Webinar o bralnih klubih - 2. nadaljevalna stopnja (1 udeleženec), 

- Predmetno označevanje s splošnim geslovnikom Cobiss (1 udeleženec), 

- Izzivi in možnosti v procesu digitalizacije; moč podatkov in metapodatkov (1 udeleženec), 

- Pravljice v nas in za nas (1 udeleženec), 

- Priprava in uporaba e-kvizov (1 udeleženec), 

- Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih v času epidemije (1 udeleženec), 

- Strokovna sreda v Mestni knjižnici  Ljubljana – Rastem s knjigo (1 udeleženec), 

- ABC bralne pismenosti (1 udeleženec), 

- Tečaj za začetnike v stroki- Osnove varovanja in zaščite knjižničnega gradiva (1 udeleženec), 

- Letno poročanje javnega sektorja - novosti in posebnosti za leto 2021 (1 udeleženec), 

- Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju (1 udeleženec), 

- Poslovni coaching za vodstveni kader (1 udeleženec), 

- Izobraževanje za direktorje splošnih knjižnic - strateško načrtovanje (1 udeleženec), 

- Seja strokovnega sveta javnega zavoda  Osrednje knjižnice Celje (1 udeleženec), 
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- Bibliotekarski izpit (1 udeleženec), 

- interna izobraževanja. 

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. 

 

Vsi zaposleni smo se 4. junija 2021 udeležili 4. Dneva knjižnice oziroma strokovne ekskurzije 

Knjižnice Mozirje. Ekskurzija je potekala v znamenju avtorja prvega slovenskega romana 

Josipa Jurčiča, saj je bilo leto 2021 Jurčičevo leto.   

Pred obiskom Jurčičeve rojstne hiše na Muljavi smo obiskali Mestno knjižnico Grosuplje, se  

podali na pohod po Jurčičevi poti, ob koncu pa so nas prijazni domačini popeljali na voden 

ogled pisateljeve domačije. 

Prisotni smo bili tudi na 41. strokovnem srečanju Društva bibliotekarjev Celje, ki ga je 2. 

septembra 2021 organizirala Knjižnica Slovenske Konjice. 

 

4. Dan knjižnice, 4. junij 2021 
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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. 

Osrednja knjižnica sodeluje pri povezovanju različnih vrst knjižnic preko enotnega 

knjižničnega sistema, v vzajemni katalogizaciji ter v sistemu medknjižnične izposoje. 

Vzpostavljeno  imamo dobro sodelovanje z mnogimi subjekti v lokalni skupnosti, ki delujejo 

na področju pismenosti in socialnega vključevanja.  

V letu 2021 smo v okviru svojih dejavnosti sodelovali s preko dvajsetimi subjekti v regiji in 

širše.  

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, rednemu obiskovanju knjižnice in izposoji knjižničnega gradiva. 

Organiziramo in izvajamo jih z namenom promocije knjižničnega gradiva in knjižnice ter 

oblikovanja podobe knjižnice kot prijaznega prostora za preživljanje prostega časa. 

 

Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ in vseh omejitev, ki jih je prinesla epidemija, je bila v 

preteklem letu bibliopedagoška dejavnost zelo okrnjena. Ur pravljic, pri katerih se zbirajo 

otroci, ki niso bili v t. i. 'mehurčku', v prvi polovici leta nismo mogli izvajati.  

Poleti jih ne organiziramo, zato smo lahko pričeli z njimi šele septembra.  

V Knjižnici Mozirje so bile na razporedu ob četrtkih 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 ur pravljic pripravimo vnaprej in jih objavimo v napovedniku časopisa 

Savinjske novice, 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 2021 smo izvedli 42 ur pravljic ur in 42 ustvarjalnih delavnic, ki sledijo uram pravljic. 

Zabeležili smo 259 obiskov predšolskih otrok.  

Ob začetku sezone ur pravljic smo za otroke in njihove starše  v Kulturnem domu Mozirje 

organizirali čarovniško predstavo Knjige Velikanke, ki se je je udeležilo 50 obiskovalcev. 

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 
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zanje primerno gradivo. V letu 2021 je naše knjižnice obiskalo 14 vrtčevskih skupin oziroma 

192 otrok. 

Skupno je knjižnico pri urah pravljic in organiziranih obiskih vrtcev v letu 2021 obiskalo 451 

otrok.  

V naših enotah smo za predšolske otroke in šolarje 1. triade OŠ ter njihove starše pripravljali 

tudi Knjižne uganke meseca.  Izžrebanci ugank so prejeli knjižne nagrade. 

 

Pikina bralna značka  

Pikina bralna značka je projekt promocije branja za predšolske in osnovnošolske otroke do 6. 

razreda osnovne šole. Z njim smo v sezoni 2020/2021 tretje leto sodelovali z nosilko 

projekta, Knjižnico Velenje. Knjižničarji so pripravili priporočilni seznam knjig za različne 

starostne skupine, otroci pa so lahko izbirali med zabavnimi in hudomušnimi knjigami. 

Vsak otrok, ki je sodeloval, je dobil posebno Pikino beležko, v katero je narisal ali napisal 

doživetja iz izbranih knjig.  Pika otrokom ob koncu vsake sezone na Pikinem festivalu v 

Velenju podeli priznanje in Pikin čarobni gumb. Ko Pikino bralno značko otrok opravi tretje 

leto, dobi zlat Pikin gumb.  

V naši knjižnici je v sezoni 2020/2021 sodelovalo 38 otrok, kar je šest več kot preteklo leto.  

Podelitev priznanj je potekala na Pikinem festivalu v Velenju 13. septembra 2021. 

Rastem s knjigo 

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

20/21. Izvajali smo ga prilagojeno razmeram.  Po programu smo projekt izvedli z vsemi 

šestimi osnovnimi šolami, od tega smo za eno OŠ projekt izvedli na šoli.  

V Knjižnici Mozirje smo jim predstavili knjižne novosti, primerne njihovi starostni skupini, ter 

se z njimi pogovorili o različnih zvrsteh mladinskega branja. Prikazali smo jim uporabo 

COBISS/OPAC-a, Mcobiss-a, Biblosa, Audibooka in jih seznanili z elektronskimi viri podatkov, 

do katerih ponujamo brezplačen dostop. Nekatere skupine sedmošolcev so si ogledale tudi 

likovne razstave, ki so bile v času njihovega obiska postavljene v naši galeriji.  

Knjižnica Št. pravljičnih 
ur 

Št.ustv. 
delavnic 

Število 
otrok 

Obiski skupin 
vrtcev 

Število otrok 

Mozirje 12  12 80 2 46 

Gornji Grad 6 6 44 2 24 

Ljubno 4 4 36 2 32 

Luče 3 3 20 7 69 

Nazarje 6 6 7 0 / 

Rečica 7 7 51 0 / 

Solčava 4 4 21 2 21 

Skupaj 33 33 259 14                      192 
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Zanje smo pripravili knjige, ki so jih v okviru letošnjega projekta dobili vsi sedmošolci. V 

šolskem letu 20/21 je bila to knjiga Kako dolg je čas, avtorja Mateta Dolenca. 

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

Aleksandra Videčnika. 

V sklopu projekta Rastem s knjigo je knjižnico obiskalo 180 osnovnošolcev. 

 

Tabela 14: Razpored in število udeležencev v projektu Rastem s knjigo  
 

Osnovna  šola Število učencev 

Nazarje 31          

Luče 19 

Gornji Grad 24          

Rečica 30          

Ljubno          28 

Mozirje 48         

Skupaj 180        

 

Sedmošolci OŠ Mozirje na obisku v knjižnici v sklopu projekta RSK, 7. oktober 2021 
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Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami 

Epidemiološke razmere in omejen fizični stik z uporabniki VDC SAŠA, enoto Vrba, v letu 2021 

niso dopuščali izvedbe 4. sezone bralne značke Vrba. 

Za uporabnike s posebnimi potrebami pa smo izvajali naslednje storitve: 

- 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; 

- dostava knjižničnega gradiva na dom uporabnikom z oviranostmi (invalidnost, 

starost, bolezen). 
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Dejavnosti za odrasle 

Prireditvena dejavnost za odrasle v letu 2021 

Prireditve in dogodke je v prvi polovici leta 2021 zaznamovala epidemija COVID-19, ko 

prirejanje dogodkov v živo ni bilo dovoljeno, tako da so odpadle načrtovane, že tradicionalne 

prireditve: dogodki v mesecu kulture, osrednja literarna prireditev ob Dnevu knjige in 

zaključku bralne značke za odrasle Zgornjesavinjčani s knjigo v roki.  

Prav tako ni bilo mogoče izvesti ekskurzije za udeležence bralnih klubov. 

V drugi polovici leta smo ob ukrepih izpeljali večino načrtovanih dogodkov v živo.  Obisk je bil 

seveda manjši kot pred epidemijo, saj je kapaciteta prostora omejena, veliko ljudi pa se v teh 

negotovih časih izogiba tovrstnim druženjem.  

 

Za aktivno generacijo in ljudi v tretjem življenjskem obdobju smo organizirali 25  dogodkov – 

predstavitve knjig, mesečna bralna srečanja, otvoritve razstav, odprtja novih knjižnic, ki jih je 

obiskalo 421 obiskovalcev.  

 

Literarne prireditve in dogodki:  

- Predstavitev knjige Puran Peter avtorice Sabine Breznik 

- Predstavitev knjige Poklon Himalaji avtorice Barbare Popit 

- 4 predstavitve knjige Zaštrikane Zgodbe avtorice Barbare Ane Fužir Schart 

(Galerija Mozirje, Knjižnica Nazarje, Knjižnica Gornji Grad, Knjižnica Rečica) 

- 4 literarna srečanja gornjegrajskega bralnega kluba v Knjižnici Gornji Grad 

- 3  literarna srečanja nazarskega bralnega kluba Pogovori o knjigah, pogovori o 

življenju 

- 3 literarna srečanja rečiškega bralnega kluba Druženje ob knjigi 

- 2  literarni srečanji ljubenskega bralnega kluba  

Razstave 

- Likovna razstava ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije 

 v sodelovanju s KD Jurij Mozirje 

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

- Slikarska razstava 27. slikarski študijski dnevi Ex tempore Mozirski gaj 2021 v 

sodelovanju s KD Jurij Mozirje 
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Drugi dogodki 

- Otvoritev novih prostorov Knjižnice Luče 

- Otvoritev novih prostorov Knjižnice Ljubno 

- Spletni dogodek za člane PD Mozirje – predstavitev domoznanske dejavnosti 

knjižnice in povabilo k sodelovanju pri zbiranju domoznanskega planinskega 

gradiva 

- Dogodek ob svetovnem dnevu čebel v Fašunovi hiši na Ljubnem 

  

Tabela 15: Skupno število obiskovalcev na dogodkih 
 

Zap. št. Prireditev Število prireditev Število obiskovalcev 

1. Literarne prireditve in dogodki 18    150 

2. Razstave  3 78 

5. Druge prireditve 4 193 

 SKUPAJ 25 421 

 

Delo z odraslimi uporabniki za spodbujanje bralne kulture 
 

Bralna značka za odrasle Zgornjesavinjčani s knjigo v roki in bralni klubi  

Pripravili smo seznam literature za 16. bralno značko Zgornjesavinjčani s knjigo v roki, 

izvedbe zaključnega dogodka s podelitvijo priznanj in knjižnih nagrad pa nam situacija ni 

omogočala. Priznanja je prejelo 126 bralcev. Prejemnikom priznanj smo priznanja in lesene 

knjižne kazalke poslali na njihove domače naslove po pošti. 

Novembra smo v Knjižnici Ljubno začeli izvajati nov program za odrasle – bralni klub, 

kot do sedaj pa smo bralne klube izvajali tudi v Nazarjah, Gornjem Gradu in na Rečici. 

Filmsko – bralna značka 

Na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2021, smo v knjižnici  začeli z novim bralno-filmskim 

projektom Filmsko-bralna značka za odrasle. 

Za naše uporabnike smo v Knjižnici Mozirje pripravili filmski kotiček z izborom 40 

kakovostnih tujih in slovenskih filmov na DVD-jih ter knjige, ki so literarne predloge izbranih 

filmov oz. so tematsko povezane z njimi. Za osvojitev Filmsko-bralne značke do konca aprila  

je potrebno pogledati 7 filmov (5 tujih in 2 slovenska) + 1 dokumentarni film ter prebrati vsaj 

eno knjigo. 

Promocija aktualnih knjig 

V lokalnem časopisu Savinjske novice smo redno objavljali rubrike Knjiga meseca, Mladinska 

knjiga meseca, Družinska knjiga meseca, Najbolj brane knjige meseca in Novosti na knjižnem 
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trgu, saj s tem naše bralce in potencialne uporabnike obveščamo o aktualnem knjižnem 

gradivu. 

Domoznanska dejavnost  

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

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

V začetku leta 2021 smo uvedli novo domoznansko rubriko Domoznanski utrinki na 

Facebook profilu knjižnice. Vsakih štirinajst dni objavimo fotografije s komentarjem iz naše 

domoznanske čitalnice ali fotografije Volbenka Pajka, ki jih prejememo iz Muzeja Velenje. 

Pri tem pozovemo naše uporabnike za pomoč in sodelovanje pri identifikaciji Pajkovih 

fotografij, pridobljene informacije pa posredujemo muzejski sodelavki, ki se ukvarja s 

fotografovo zapuščino. 

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

doline iz prve polovice 20. stoletja. V letu 2021 smo jih pridobili in digitalizirali 27. 

Pridobljeno domoznansko gradivo  strokovno obdelamo, hranimo in damo na voljo 

uporabnikom.  

 

 

Spletni biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin in domoznanski spletni portal 

Kamra 

Portal Obrazi slovenskih pokrajin je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih 

pokrajin ter Slovencev po svetu. Z njim upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z 

območnimi knjižnicami. Knjižnice na celjskem območju v sodelovanju z območno knjižnico 

Celje prispevamo gesla o pomembnih posameznikih.  

V lanskem letu smo za portal prispevali tri biografska gesla o pomembnih ljudeh iz naše 

doline.  

Z Osrednjo knjižnico Celje, ki je v letu 2021 upravljala, urejala in razvijala domoznanski 

spletni portal Kamra, smo sodelovali z objavo domoznanskih fotografij, ki jih hranimo v naši 

knjižnici. 
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MUZEJSKA ZBIRKA MOZIRJE IN MOZIRJANI TER OSEBNA ZBIRKA 

ALEKSANDRA VIDEČNIKA 

Muzejski zbirki, s katerima upravlja knjižnica, se nahajata v prvem in drugem nadstropju 

stavbe  na Savinjski cesti 2 v Mozirju in imata poseben režim odprtosti za obiskovalce. Zaprti  

sta ob ponedeljkih in naslednjih prazničnih dnevih: velika noč, božič, novo leto, slovenski 

kulturni praznik, dan državnosti, dan reformacije, dan spomina na mrtve. Ob prazničnih 

dnevih v spomladanskem in poletnem delovnem času sta odprti od 9. do 15. ure.  

Zbirki delujeta 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. 

Lansko leto sta bili zbirki zaradi epidemiološke situacije popolnoma zaprti  januarja in prvo 

polovico aprila. Posledično so se šolske skupine odločale za obisk v maju ali juniju, če so 

termin lahko umestile v svoj učni načrt ali pa se za obisk niso odločile in smo jim projekt 

Rastem s knjigo predstavili knjižničarji na njihovi šoli. 

Od 13. septembra do konca leta je za obiskovalce, ki so želeli obiskati zbirko, veljal pogoj 

PCT.  

Tabela 16: Obisk muzejskih zbirk v letu 2021 

 

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

Odrasli   8  9   2  4 2 7 1 2   35       

Odrasli-skupina         23 74  12 109 

Mladina     1        1 

Mladina-skupina   36  73 28    55 7  199 

SKUPAJ / / 44 / 83 30 / 4 25 136 8 14 344 
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Kljub  omejitvam, ki so veljale v lanskem letu, beležimo v muzejskih zbirkah v letu 80% večji 

obisk kot v letu 2020, čeprav tudi ta odstotek predstavlja slabo polovico obiska iz 

predkoronskega obdobja. 

Zbirki je obiskalo devet skupin osnovnošolcev iz Zgornje Savinjske doline. Spoznavali so 

domači kraj in kulturno dediščino oziroma so se z muzejskimi vsebinami seznanili ob obisku 

knjižnice v  okviru projekta Rastem s knjigo. 

Poleg osnovnošolskih skupin so zbirko največkrat obiskale skupine odraslih in odrasli 

posamezniki. 

V začetku septembra je zbirko obiskala skupina brezposelnih odraslih z Ljudske univerze 

Velenje. Z njimi knjižnica sodeluje v okviru projekta Socialna aktivacija za lažji vstop na trg 

dela. Udeležence smo seznanili z muzejsko, domoznansko in knjižnično dejavnostjo. 

 

8. oktobra je v Mozirju potekala predstavitev projekta digitalizacije trškega jedra z naslovom 

Doživite cvetoče Mozirje s čebelico Gajo. Projekt je TIC Mozirje razvijal z Razvojno agencijo 

SaŠa, podjetjem Art Rebel 9 iz Ljubljane in Muzejsko zbirko Mozirje in Mozirjani.   

Nova aplikacija vključuje tudi predstavitev muzejske zbirke, zato je zaključek dogodka za 

obiskovalce potekal  v muzejski zbirki.  

Oktobra so našo zbirko obiskali tudi vse vodje Turistično-informacijskih centrov iz Zgornje 

Savinjske doline in se seznanili z novo aplikacijo. 
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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, sredstva, ki smo jih prejeli od 

Ministrstva za finance za zaposlene strokovne delavce za delo v rizičnih razmerah, so bila 

prav tako  namensko porabljena v ta namen. 

V letu 2021 je za sofinanciranje dejavnosti in knjižničnega gradiva veljal Dogovor o 

sofinanciranju knjižnične dejavnosti za obdobje 2020 – 2022, ki so ga podpisali sofinancerji v 

letu 2019. 

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. 

Tabela 17: Prihodki 2021 
 

Dotacija 

Vir 

Dejav 

2020 

Knj.gr 

2020 

OS in DI 

2020 

Skupaj 

2020 

Dejav 

2021 

Knj.gr. 

2021 

OS in DI 

2021 

Skupaj 

2021 

         

Občine 298.932 38.420 15.664  353.016 322.368 38.420 2.649 363.437 

MIK 0 26.822 0 26.822 0 26.413 0 26.413 

Sredstva LAS 0 0 0 0 0 0 2.520 0 

Lastni prihodki 9.439 5.843 

 

0 15.282 11.482 4.788 0 16.270 

Finančni 

prihodki 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugi prihodki 1 0 0 1 0 0 0 0 

Državna 

sredstva za 

covid-19 

6.687 0 0 6.687 23.173 0 0 23.173 

Skupaj 315.059 71.085 15.664 401.808 357.023 69.621 5.169 431.813 
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Tabela 18: Struktura prihodkov s strani občin 
 

Občina Dejav 

2020 

Nakup kn 

2020 

Nakup 

OS 2020 

Skupaj 

2020 

Dejav 

2021 

Nakup kn 

2021 

Nakup 

OS 2021 

Skupaj 

2021 

         

1. Mozirje 143.308 9.824 14.410 167.542 161.695 9.824 93 171.612 

2. Gornji Grad 31.651 6.055 381 38.087 31.564 6.055 381 38.000 

3. Ljubno 39.587 6.109 471 46.167 42.790 6.109 471 49.370 

4. Luče 14.151 3.538 0 17.689 14.462 3.538 0 18.000 

5. Nazarje 34.455 6.209 402 41.066 36.572 6.209 402 43.183 

6. Rečica 28.126 5.444 0 33.570 27.463 5.444 1.302 34.209 

7. Solčava 7.654 1.241 0 8.895 7.822 1.241 0 9.063 

SKUPAJ 298.932 38.4420 15.664 353.016 322.368 38.420 2.649 363.437 

 

 

Tabela 19: Odhodki 2021 
 

Odhodek Znesek 

- Za nakup knjižničnega gradiva 69.621 

- Za nakup OS in DI 5.169 

- Strošek dela 288.127 

- Strošek materiala 16.352 

- Strošek storitev 51.412 

- Davek 40 

       SKUPAJ 430.721 
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Tabela 20: Pregled odhodkov po vrstah 
 

Strošek Odhodek 

2021 

Odhodek 

2020 

1. Strošek dela 288.127 244.964 

2. Strošek materiala 16.352 18.346 

-pomožni material 2.712 4.534 

 -oprema knjig 1.428 1.718 

-knjižne nagrade 365 207 

-mat. za pravljične ure 139 23 

-nadomestni deli za opremo 295 80 

 -pisarniški material 1.485 2.593 

 -el. energija 2.575 2.324 

-kurjava 7.353 6.867 

3. Strošek storitev 51.412 53.089 

-strošek opravlj. dejavnosti 4.590 8.017 

-tekoče vzdr. prostorov in opreme (vzdrževanje 

programov,fotokop.stroj-pogodba) 

7.699 7.142 

-čiščenje prostorov 9.688 8.425 

-delo po pogodbi z dajatvami(avtorske pog) 508 1.470 

-intelektualne storitve (kotizacije, 

strok.izobraževanje) 

3.131 1.692 

-vodenje računovodstva 9.637 9.560 

-komunal.storitve 366 343 

-storitve strokovne podpore 1.757 5.056 

-ostali stroški v zvezi z delom 

(kilometrine, dnevnice …)        

2.420 2.221 

-pošta,telefon,kumunikacije, najem e-portalov 10.545 8.084 

-medknjižnična izposoja 46 54 

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

4.Amortizacija knjižničnega gradiva 4.788 4.043 

5. Odhodki financiranja 0 0 

6.Drugi odhodki 0 0 

SKUPAJ 1-6 360.679 320.442 

7. Nakup knjižničnega gradiva proračun 64.833 64.116 

8.Nakup OS in DI 5.169 15.664 

9. DAVEK 40 54 

SKUPAJ 1-8 430.721 400.276 
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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 2021 znašal 431.813 €, odhodek pa 430.721 €.  

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

gospodarno in učinkovito. Zavod izkazuje za leto 2021 pozitiven rezultat poslovanja v višini 

1.092 €. 

Največji strošek v strukturi vseh odhodkov zavoda predstavljajo stroški dela.   

V zavodu je bilo zaposlenih devet javnih uslužbencev. 

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

69.621€, nakupili pa smo 3.006 enot knjižničnega gradiva. 

Lastna sredstva pridobivamo s članarinami, zamudninami, fotokopiranjem, vstopnino v 

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

V letu 2021 so bili lastni prihodki v primerjavi s preteklim letom za 6% višji, kar je posledica 

izboljšanja epidemioloških razmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
43 

CENIK STORITEV OSREDNJE KNJIŽNICE MOZIRJE za leto 2021 
 
1.   LETNA ČLANARINA 

Zaposleni 10,00 EUR 

Upokojenci, gospodinje 6,00 EUR 

Študenti 6,00 EUR 

Dijaki, učenci, predšolski, brezposelni, invalidi 0,00 EUR 

Pravne osebe 17,00 EUR 

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

Videokasete, DVD - 1 enota za 7 dni brezplačno 

CD-ROM - 1 enota za 14 dni brezplačno 

brez možnosti podaljšanja 

 
3.   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 

 
4.   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 

 
5.   FOTOKOPIRANJE, VEZAVE, PLASTIFIKACIJA 

A4 črnobelo 0,10 EUR 

A4 barvno 0,60 EUR 

A3 črnobelo 0,15 EUR 

A3 barvno 1,00 EUR 

A4 - folija 0,40 EUR 

Vezava - spirala 1,50 EUR 

Vezava - termična 2,10 EUR 

Plastifikacija A4 0,70 EUR 

Plastifikacija A3 0,90 EUR 

 
6.   RAČUNALNIŠKE STORITVE  

Izpis iz računalnika A4 – 1 list (črnobelo) 0,10 EUR 
Izpis iz računalnika A4-1 LIST (barvno) 0,60 EUR 

Izpis iz računalnika A3 -1 list črnobelo 0,15 EUR 

Izpis iz računalnika A3 – 1list (barvno) 1,00 EUR 

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

Digitalno posredovanje - skeniranje (1 stran) 0,10 EUR 

CD 0,60 EUR 

 
7.  MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

1 knjižnična enota 10,00 EUR 

1 knjižnična enota iz knjižnic celjskega območja Brezplačno 

Nadomestilo za neprevzeto gradivo 4,00 EUR 
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8.  DRUGO 

Nadomestilo za poškodovano ali izgubljeno knjigo 4,20 EUR + nakup nove knjige 

Nadomestilo za uničeno nalepko s črtno kodo 0,80 EUR 

Telefonsko obvestilo o rezerviranem gradivu 0,60 EUR 

Izgubljena ali uničena izkaznica s črtno kodo 10,00 EUR 

Izdelava bibliografskega zapisa  12 EUR/uro 

Galerija Mozirje – obratovalni stroški 50,00 EUR 

 


