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UVOD 
 

Program dela je dokument, ki določa obseg, vsebino in organizacijo dela v knjižnici. Knjižnica ga 

oblikuje skladno z nalogami iz 2. in 16. člena Zakona o knjižničarstvu.  

Za uspešno izvedbo programa je zelo pomembno  sprotno dogovarjanje  med  zaposlenimi, 

uporabniki  in okoljem,  saj  želimo,  da  bi  bila  naša  knjižnica  sodobna,  aktualna  in vsebinsko  

bogata. 

Osrednja knjižnica Mozirje, s sedežem v Mozirju, Hribernikova ulica 1, je javni zavod, po svoji 

karakteristiki splošna knjižnica, ki opravlja splošno knjižnično dejavnost  kot javno službo za potrebe 

Zgornje Savinjske doline. Kot samostojni javni zavod deluje od leta 2003.  Knjižnica izvaja svojo 

dejavnost v sedmih krajevnih knjižnicah, s skupno 16.085 prebivalci (po stanju 1. 7. 2018 Statističnega 

urada RS). 

Pri načrtovanju letnih ciljev izhaja iz določb Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003 z dopolnitvami in spremembami) iz Strokovnih priporočil in 

standardov za splošne knjižnice, iz Strateškega načrta Osrednje knjižnice Mozirje 2015-2020 ter iz 

specifičnih dejavnikov okolja. 

Sredstva za izvajanje programa javne službe zagotavljajo knjižnici ustanoviteljica Občina Mozirje in 

občine pogodbene partnerice Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče, Gornji Grad, Solčava. 

Ministrstvo za kulturo sofinancira letni nakup knjižničnega gradiva na osnovi poziva, na katerega se 

knjižnica vsako leto prijavi. 

Del stroškov izvajanja dejavnosti krijejo tudi uporabniki v obliki plačil članarin, zamudnin, opominov 

ipd. v skladu s cenikom, ki ga je sprejel svet knjižnice, in v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah 

knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03). 
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE SPLOŠNIH 

KNJIŽNIC 
 

Status Osrednje knjižnice Mozirje kot javnega zavoda na področju kulture opredeljujejo Zakon o 

javnih zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 

127/06), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ZUJIK (Ur. l. RS, št. 77/07 z dopolnitvami 

in spremembami) ter Zakon o knjižničarstvu ZKNJ-1(Ur. l. RS, št. 92/15). Na podlagi omenjenih 

zakonov urejata delovanje OKM še Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03) in 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03). 

Dejavnost Osrednje knjižnice Mozirje je opredelil Občinski svet Občine Mozirje s sprejetjem Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Mozirje (Ur. l. RS, št. 76/09), podrobneje pa poslovanje 

knjižnice opredeljuje Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Osrednji knjižnici 

Mozirje.  

Knjižnica ima z občinami, za katere izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, podpisane 

pogodbe o zagotavljanju javne službe na področju knjižničarstva, in sicer za občine: Mozirje, Nazarje, 

Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče, Gornji Grad, Solčava.  

Dejavnost in naloge OKM opredeljuje Zakon o knjižničarstvu. V 2. členu zakon opredeli naloge, ki jih 

zajema knjižnična dejavnost kot javna služba, in sicer: 

• zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva; 

• zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; 

• izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov; 

• posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev; 

• pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;  

• informacijsko opismenjevanje;  

• varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;  

• drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

 

V 16. členu Zakona o knjižničarstvu so opredeljene naloge splošnih knjižnic, ki izvajajo knjižnično 

dejavnost za prebivalce v svojem okolju, vključno s storitvami za skupine prebivalcev s posebnimi 

potrebami.  
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Splošne knjižnice v skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu poleg dejavnosti iz 2. člena tega 

zakona opravljajo še naslednje naloge: 

• sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju; 

• zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo;  

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

elektronskih medijih; 

• organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture; 

• organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami; 

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

16. člen Zakona o knjižničarstvu zahteva tudi, da so splošne knjižnice vključene v nacionalni vzajemni 

bibliografski sistem. 

 

Pregled pravnih podlag:  
 

Status in delovanje Osrednje knjižnice Mozirje urejajo naslednji zakoni in podzakonski predpisi: 

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Mozirje (Uradni list RS, št. 76/09)  

• Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 92/15); 

• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 z dopolnitvami in 

spremembami) 

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

• Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 z   

dopolnitvami in spremembami) 

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

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03); 

• Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03); 

• Pravilnik o izdaji dovoljenj za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 107/08); 

• Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09); 

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z dopolnitvami in spremembami); 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 z dopolnitvami in spremembami) 

Knjižnica ureja svoje delovanje tudi z notranjimi akti, za potrebe poročanja in načrtovanja 

ustanoviteljici in občinam pogodbenim partnericam pa pripravi vsako leto naslednje dokumente: 

Polletno poročilo, Letno poročilo, Računovodsko poročilo, Program dela in Finančni načrt. 
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MREŽA KNJIŽNIC 
 

V mreži Osrednje knjižnice Mozirje deluje sedem krajevnih knjižnic, ki se nahajajo v vseh občinskih 

središčih Zgornje Savinjske doline, ter Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani in Zbirka Aleksandra 

Videčnika: 

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

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

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

4. Knjižnica Luče,  Luče 80, Luče, tel.: 839-35-52; 

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

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

7. Knjižnica Solčava,  Solčava 10, Solčava, tel.: 620-26-56 

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

9. Izposojevališče (premična zbirka) v turistično-rekreativnem centru Golte 

Mreža knjižnic je dobro razvita, saj zadovoljujemo potrebe po knjižnični dejavnosti v vseh občinskih 

središčih naše doline. Vsak član knjižnice lahko prejme knjižnično gradivo, ki se nahaja v zbirki 

katerekoli izmed sedmih knjižnic, z medoddelčno izposojo v svoji krajevni knjižnici. 

Pri načrtovanju in izvajanju nalog upoštevamo Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednje 

knjižnice, ki zagotavlja knjižnično dejavnost za več občin in stroškov krajevne knjižnice, ter z župani  

podpisan  Dogovor o sofinanciranju knjižnične dejavnosti za obdobje 2017-2019. 

Osrednja knjižnica Mozirje izvaja skupne naloge in dejavnost za vse zgornjesavinjske občine:  

skrbi za usklajevanje nabavne politike gradiva na območju, spremlja in usmerja strokovno delo na 

podlagi dogovorjene knjižničarske politike, organizira delo v krajevnih knjižnicah, skrbi za strokovno 

izpopolnjevanje knjižničarskih delavcev, zbira podatke o delovanju knjižnic na svojem območju, je 

nosilka knjižničnega informacijskega sistema, ima lastno bazo podatkov ter organizira medknjižnično 

izposojo. 
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PROSTOR IN OPREMA 
 

Prostor 
 

V Knjižnici Mozirje se že leta spopadamo z veliko prostorsko stisko. Občina ustanoviteljica je letos za 

rešitev prostorske problematike izdelala projektno dokumentacijo za prizidek h Kulturnemu domu 

Mozirje. 

V skladu z njo naj bi knjižnica pridobila v pritličju kulturnega doma dodaten prostor v izmeri 200m2, ki 

se iz obstoječega mladinskega oddelka razširi na prizidan del, v kletnih prostorih pa čitalnico v izmeri 

31,5 m2.   

Novi knjižnični prostori naj bi bili opremljeni z lesenim stavbnim pohištvom. 

V kletnih prostorih bi poleg čitalnice dobile nove prostore tudi domoznanska čitalnica knjižnice, 

Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani ter Osebna zbirka Aleksandra Videčnika. 

Predviden pričetek izvedbe del je november 2019, zaključek del pa april 2021.  

Neprimeren  prostor  za knjižnico je v Lučah. Težave povzročata  močna vlaga in velika prostorska 

stiska. Občinska uprava se problematike zaveda in v dolgoročnem načrtu planira odkup hiše v 

središču kraja, kjer bi uredila nove knjižnične prostore. 

 

Računalniška opremljenost, informacijsko delo in opismenjevanje 
 

Knjižnica Mozirje in njene enote delujejo kot splošna informacijska in kulturna središča in e-točke v 

lokalnem okolju.  

V letu 2019 je za uporabnike v naših knjižnicah na voljo dvanajst računalnikov z dostopom do 

svetovnega spleta. Dostop do spleta in uporaba računalnikov sta v vseh knjižnicah brezplačna. 

V knjižnicah Mozirje in Ljubno  omogočamo uporabnikom reproduciranje dokumentov  na 

fotokopirnih strojih, drugod pa na multifunkcijskih napravah.  

V knjižnicah Mozirje, Nazarje, Rečica, Luče in Solčava ter njihovi okolici je urejen  brezžični dostop do 

svetovnega spleta, zato lahko uporabniki dostopajo do spleta s svojimi računalniki  in drugimi 

mobilnimi napravami  tudi izven odpiralnega časa knjižnice.  

Za zaposlene imamo v naših enotah dvanajst računalnikov. Konec minulega in v začetku letošnjega 

leta smo zaradi zastarelosti in posodobitve knjižnično informacijskega sistema Cobiss morali nakupiti 

nove računalnike za delo z uporabniki v knjižnicah Ljubno, Nazarje in Solčava.  
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Knjižnica je aktivno vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem in s tem oblikuje tudi svoj 

lokalni katalog knjižničnega gradiva, ki je dostopen preko svetovnega spleta. 

Uporabnikom omogočamo preko servisa »Moja knjižnica« naročilo prostega gradiva, rezervacijo 

trenutno izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, pregled morebitnih neporavnanih dolgov, 

možnost elektronskega obveščanja.  Člani lahko izberejo vrsto različnih obvestil, ki jih želijo 

prejemati: o prispelem rezerviranem gradivu, o poteku članstva, o neporavnanih terjatvah, splošna 

obvestila knjižnice. 

Za uporabo servisa »Moja knjižnica« sta potrebna številka članske izkaznice in geslo za COBISS, ki ga 

člani dobijo v knjižnici in ju večina uporabnikov s pridom uporablja. 

V redno bibliopedagoško dejavnost ob obisku osnovnošolcev v knjižnici vključujemo tudi samostojno 

iskanje gradiva po elektronskem katalogu in druge uporabe e-knjižnice. Zaradi neustreznih 

prostorskih pogojev  v knjižnici ne izvajamo organiziranega računalniškega opismenjevanja, nudimo 

pa  individualno računalniško pomoč vsakomur, ki jo potrebuje. 
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OSNOVNI PROGRAM 
 

Z načrtovanimi sredstvi občin, deležem Ministrstva za kulturo RS (za knjižnično gradivo) in delom 

lastnega prihodka načrtujemo nakup knjižničnega gradiva, ostali redni program in promocijsko 

dejavnost ter načrtovane projekte knjižnice. 

 

Nakup knjižničnega gradiva in e-virov 
 

V letu 2019 načrtujemo nakup knjižničnega gradiva po načelih dokumenta nabavne politike Letni 

načrt nakupa knjižničnega gradiva v letu 2019, ki je v skladu s  Pravilnikom o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe in Nacionalnim kulturnim programom.   

Načrt smo oddali Ministrstvo za kulturo, ki je oktobra 2018 pripravilo poziv za splošne knjižnice za 

sofinanciranje knjižničnega gradiva.  Pridobili smo tudi izjave vseh zgornjesavinjskih občin o višini 

sofinanciranja v letu 2019. Načrt je objavljen na spletni strani knjižnice. 

V letu 2019 načrtujemo nakup okoli 3.640 enot knjižničnega gradiva. V načrtu predstavlja znesek 

občin polovico potrebnih sredstev, drugo polovico pa naj bi prispevalo Ministrstvo za kulturo. 10 % 

nakupljenega gradiva bo neknjižnega.  

Vodilo pri nakupu nam bo izgradnja aktualne, kakovostne in raznovrstne knjižnične zbirke, vsekakor 

pa bo nabava gradiva potekala strokovno in zelo gospodarno. 

Pri nabavi knjižničnega gradiva bomo upoštevali tudi strokovne smernice bibliotekarske stroke, ki so 

opredeljene v Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. To pomeni, da 

se moramo pri nabavi čim bolj približati razmerju 40% leposlovne literature in 60% strokovne 

literature, v okviru tega razmerja pa vsaj 30% literature za mladino do 15. leta in 70% za odrasle. 

Nezahtevno leposlovno gradivo, ki je bolj iskano, zagotovimo v skladu z željami in potrebami 

uporabnikov knjižnice z medoddelčno izposojo v posamezni enoti, prav tako pa tudi strokovno 

gradivo, ki je praviloma dražje in ga lahko kupimo le v enem, redkeje v dveh izvodih. 

V letu 2019 se bomo posvečali tudi izločanju neuporabnega, zastarelega, obrabljenega in 

izgubljenega gradiva, da bomo vzdrževali aktualnost knjižnične zbirke. 

Z odpisom oziroma zamenjavo starih izdaj z novejšimi – predvsem pri strokovni in referenčni 

literaturi-, knjižnica ohranja relevantnost svojih virov. 

Redno bomo nabavljali tudi e-knjige preko portala Biblos, kar  v okviru že omenjenega poziva za 

nakup knjižničnega gradiva financira Ministrstvo za kulturo. Trenutno je v naši knjižnici na voljo 310 

elektronskih knjig, v letu 2019 pa načrtujemo nakup štiridesetih dodatnih e-knjig. 

Knjižnica bo naročnino na nekatere plačljive podatkovne zbirke, ki spadajo v okvir knjižničnega 

gradiva, obdržala tudi v letu 2019. V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje bodo na voljo naslednji 

elektronski viri:  
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- EBONITETE.si- najsodobnejša aplikacija za popoln pregled več kot 200.000 poslovnih 

subjektov. Na enem samem mestu so zbrani splošni, računovodski in ostali finančni 

podatki o izbranem podjetju; 

- IUS INFO je podatkovna zbirka s področja prava; 

- FIND INFO je spletni portal, ki nudi informacije s finančnega in davčnega področja; 

- Večer- spletni arhiv časopisa Večer – arhiv člankov od leta 1945 do danes; 

- PRESS READER - zbirka prinaša tekoče izdaje več kot 3.000 nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike, Latinske in Severne Amerike. 

 

Našim članom bomo omogočali oddaljeni dostop do podatkovnih zbirk s številko izkaznice in geslom 

za Cobiss. Vsi člani in uporabniki knjižnice imajo na voljo brezplačen dostop tudi do svetovnega spleta 

in elektronske pošte. 

Tudi medknjižnična izposoja ima iz leta v leto večji pomen in razsežnost. V letu 2019 bo ostala 

brezplačna za strokovno gradivo med splošnimi knjižnicami na celjskem območju, kar povečuje izbiro 

knjižnega gradiva tudi v Knjižnici Mozirje. 

 

Preglednica 1: Planiran nakup in lokacija gradiva 

Knjižnica Število 

enot 

2018 

Nakup 

2019 

Stanje 

31.12.2019 

Mozirje 61.888 2.477 64.365 

Gornji Grad 8.056 243 8.299 

Ljubno 9.273 249 9.522 

Luče 4.649 144 

 

4.793 

Nazarje 5.181 245 5.426 

Rečica 5.711 186 5.897 

Solčava 4.097 96 4.193 

SKUPAJ 98.134 

 

3.640 102.495 

 

 

Cilji letnega nakupa 

 

Knjižnica Mozirje želi nuditi svojim uporabnikom širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal 

njihovim potrebam po informacijah, izobraževanju, kulturi, raziskovanju in znanstvenem delu ter 

razvedrilu. Izbor gradiva je namenjen posameznim uporabnikom, skupinam in organizacijam v okolju 

za zagotavljanje njihovih vsakdanjih potreb, kot tudi dviganju kakovosti življenja lokalne skupnosti. 

 



 
10 

Osnovni cilji letne nabave knjižničnega gradiva so naslednji: 

• po kriterijih nabavne politike knjižnice pridobiti kar največ novih naslovov, s čimer bo 

zagotovljena raznolikost znanja, 

• dvigovati kakovost knjižnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi izdajami 

ter z zamenjavo zastarelih vsebin z novimi, 

• zagotoviti ustrezno število izvodov gradiva glede na potrebe in pričakovanja uporabnikov za 

čim bolj uravnovešen obrat zbirke, 

• skrbno nabavljati gradivo, pomembno za naše okolje, za domoznanski oddelek. 

 

Drugi cilji, povezani s knjižničnim gradivom: 

- pridobivanje in digitalizacija domoznanskega gradiva,  

- tekoče izločanje zastarelega in poškodovanega gradiva po strokovnih merilih,  

- kakovost bibliografskih zapisov lokalnega kataloga. 

 

Članstvo in delo z uporabniki 
 

Osnovne  storitve  knjižnice  so  dostopne  vsakomur  v  obsegu,  ki  ga  določa Uredba  o osnovnih  

storitvah  knjižnic. Te  storitve  se  nanašajo  na izposojo gradiva, posredovanje informacij in 

bibliopedagoško delo oziroma usposabljanje uporabnikov  za  uporabo  knjižnice.    

V letu 2019  načrtujemo ohranitev vpisa novih članov in ohranitev aktivnih članov.  Precej nerealno je 

iz leta v leto pričakovati večji vpis (in porast ostalih kazalnikov) ob še vedno znižanih sredstvih, 

namenjenih za nakup knjižničnega gradiva, ki jih v zadnjih letih prejemamo s strani resornega 

ministrstva.  

Število aktivnih članov iz preteklega leta je 3.938  in predstavlja 24,84% vsega prebivalstva Zgornje 

Savinjske doline, kar je več od slovenskega povprečja. 

Aktivni člani so vsi člani, ki so si v zadnjem letu vsaj enkrat izposodili ali vrnili gradivo. Uporabnikov 

knjižnice, ki uporabljajo prostore, gradivo in opremo knjižnice, pa je bistveno več.  

Skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov brišemo iz baze podatkov člane, ki knjižnice niso 

obiskali več kot eno leto. Izbrisani člani se morajo ponovno vpisati, če želijo ponovno obiskovati 

knjižnico. Tako so podatki bolj ažurni.  

Nove člane bomo skušali pritegniti s pretehtano dopolnitvijo naše knjižnične zbirke, projekti, 

usmerjenimi na različne populacije in pestrimi kulturnimi dogodki.  

Prireditveno dejavnost enačimo z ostalimi aktivnostmi v knjižnici. Prek prireditev ljudje spoznajo 

knjižnico, se z njo zbližajo in morda v njej tudi ostanejo. 
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Za ohranjanje in pridobivanje članstva bomo v letu 2019 izvajali vrsto aktivnosti. 

 

Delo z odraslimi bralci: 

 

- skrbeli bomo za raznovrsten in kakovosten izbor vseh vrst knjižničnega gradiva in zbirko 

uglaševali tudi z željami in potrebami naših uporabnikov; 

- uporabnike bomo seznanjali z alternativnim virom branja – e-knjigami Biblos in jim 

ponudili bralnike; 

- z medknjižnično izposojo bomo dopolnjevali ponudbo naše knjižnice v primerih, ko 

posebne želje uporabnikov presežejo okvire naše knjižnice; 

- uporabnikom bomo nudili informacije o gradivu in iz gradiva ter individualno 

računalniško pomoč; 

- obiskovalcem bomo nudili pester nabor prireditev – literarne večere, potopise, pogovore 

z ustvarjalci, likovne in druge razstave; 

- pri prireditveni dejavnosti bomo sodelovali tudi z drugimi akterji na območju, saj želimo 

knjižnico približati čim širšemu krogu uporabnikov; 

- v primeru povpraševanja bomo gradivo dostavljali tudi na dom, da približamo knjigo 

vsem, ki iz kakršnegakoli razloga ne morejo v knjižnico; 

- pripravljali bomo redna mesečna literarna srečanja za spodbujanje bralne kulture za 

uporabnike v tretjem življenjskem obdobju – Pogovori o knjigah, pogovori o življenju v 

Knjižnici Nazarje, Gornjegrajski bralni klub v Knjižnici Gornji Grad, Druženje ob knjigi v 

Knjižnici Rečica ob Savinji; 

- izvedli bomo zaključno srečanje udeležencev bralnih klubov in zanje organizirali krajši 

izlet; 

- uvedli bomo redna mesečna literarna srečanja za odrasle v krajevnih enotah, kjer jih še 

ne izvajamo; 

- pripravili bomo nov priporočilni seznam kakovostnega branja za 15. sezono bralne značke 

za odrasle Zgornjesavinjčani s knjigo v roki; 

- izvedli bomo 3. sezono Bralne značke Vrba za uporabnike s posebnimi potrebami iz VDC 

SAŠA, enote Vrba; 

- pripravljali bomo priložnostne literarne razstave v knjižnici; 

- promovirali bomo knjižnico v lokalni skupnosti – z objavo prispevkov z naših dogodkov in 

literarnih rubrik (Novosti na knjižnem trgu, Knjiga meseca, Najbolj brane knjige v mesecu 

v Savinjskih novicah …) v Savinjskih novicah ter v občinskih glasilih; 

- o dogodkih, prireditvah in novostih bomo javnost obveščali na spletni strani knjižnice in 

na družbenem omrežju Facebook; 

- z vsemi knjižnicami na celjskem področju bomo sodelovali pri projektu Priporočamo, v 

katerem knjižničarji beremo kakovostne knjige in jih s kratko napisano in objavljeno 

vsebino na svetovnem spletu priporočamo našim bralcem; 

- ob 20. novembru, Dnevu slovenskih splošnih knjižnic, bomo pripravili pester nabor 

kulturnih dogodkov in ponudili možnost brezplačne včlanitve v knjižnico;  

- promovirali bomo našo  dejavnost v tiskanih mediji, na radiu (Radio Celje)  in na televiziji 

(VTV Velenje) 



 
12 

Delo z mladimi bralci:  

 

Naš cilj je zagotavljati  oblike dejavnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti,  namenjene 

oblikovanju bralne kulture, razvijanju bralne pismenosti, rednim obiskom knjižnice in izposoji 

knjižničnega gradiva. Zato načrtujemo v letu 2019 naslednje aktivnosti: 

- na ure pravljic bomo vabili vse otroke v starosti od 3 do 7 let; 

- ure pravljic bomo organizirali v vseh krajevnih knjižnicah – v Mozirju enkrat tedensko; v 

knjižnicah Rečica, Gornji Grad in Nazarje dvakrat mesečno; v Lučah, na Ljubnem in v 

Solčavi  enkrat mesečno;  

- v vseh naših enotah bomo izvedli prvo sezono Pikine bralne značke za otroke do 6. 

razreda osnovne šole. Projekt bomo izvajali v sodelovanju s Knjižnico Velenje. 

Sezona traja od septembra 2018 do septembra 2019, vsak sodelujoči pa mora s 

priporočilnega seznama prebrati 4 knjige. Ob koncu sledi srečanje z otroškim 

ustvarjalcem in prejem Pikine bralne značke; 

- organizirali bomo igrane predstave za otroke ob koncu/začetku sezone ur pravljic;  

- v sodelovanju s šolami in vrtci bomo pripravljali predstavitvene oglede knjižnic, ki bodo 

del bibliopedagoške dejavnosti; 

- spremljali bomo izobraževalne potrebe (šolska branja, šolska tekmovanja); 

- pripravili in razdeljevali bomo zgibanke s podatki o knjižnici in njeni dejavnosti; 

- skupaj z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije bomo izvajali nacionalni  projekt 

Rastem s knjigo  za spodbujanje bralne kulture pri osnovnošolcih; 

- spodbujali bomo reševanje slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA KVIZA, ki je 

moderna oblika knjižnično–informacijskega opismenjevanja, namenjena vsem stopnjam 

osnovnošolcev; 

- pripravljali  bomo Knjižne uganke meseca za otroke in izžrebancem podarjali simbolične 

knjižne nagrade. 

 

 

  



 
13 

Domoznanstvo  
 

Pomemben del knjižnične zbirke je zbirka domoznanskega gradiva. To je gradivo, ki se po vsebini 

nanaša na območje Zgornje Savinjske doline; ki je nastalo na našem območju ali so ga ustvarili avtorji 

z našega območja. Gradivo predstavlja kulturno dediščino Zgornje Savinjske doline. Osnovni namen 

domoznanske dejavnosti je  zbiranje, obdelovanje, hramba ter nudenje informacij uporabnikom o 

tovrstnem gradivu. 

Ustvarjanje lokalnih zbirk lahko nastaja le na osnovi vzajemnega sodelovanja, zato bomo tudi v letu 

2019 bogatili našo domoznansko zbirko v sodelovanju z subjekti v lokalni skupnosti. 

Posvetili se bomo zgodovinskim razglednicam naše doline in jih digitalizirali. 

Za digitaliziran arhiv s področja domoznanstva štejejo gradiva, ki so v elektronski obliki, objavljena na 

spletu in vpisana v vzajemni katalog. 

Domoznansko zbirko bomo sproti dopolnjevali s publikacijami domačih avtorjev, z gradivom o Zgornji 

Savinjski dolini, z vsakodnevnimi drobnimi tiski, ki nastajajo na našem območju.  Gradivo bomo 

strokovno obdelali.  

V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje bomo promovirali in soustvarjali domoznansko gradivo pri 

ustvarjanju biografskega leksikona Celjskozasavski.si in zgodb na Kamri. Z njimi bomo organizirali   

tudi domoznansko razstavo z naslovom  Ignacij Orožen 200 let s spremljajočim predavanjem dr. Petra 

Weissa. 
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PRIREDITVENA DEJAVNOST 
 

V skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu so splošne knjižnice v okviru javne službe dolžne 

organizirati kulturne dogodke in posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 

namenjene spodbujanju bralne kulture.  

V Osrednji knjižnici Mozirje izvajamo dogodke v lastni organizaciji in v sodelovanju z zunanjimi 

institucijami, zavodi, društvi ali posamezniki. 

V letu 2019 načrtujemo okoli štirideset prireditev za odrasle, ki bodo povezane s knjižnično 

dejavnostjo, kulturno dediščino in drugimi zvrstmi umetnosti. Organizirali bomo: 

- predstavitve knjig, literarne večere in srečanja z literarnimi ustvarjalci, 

- domoznanska predavanja, 

- potopisna predavanja, 

- dokumentarne razstave, 

- likovne in druge razstave, 

- glasbeno-literarne dogodke, 

- zaključno prireditev 14. bralne značke za odrasle Zgornjesavinjčani s knjigo v roki in 

zaključno prireditev 3. bralne značke Vrba za uporabnike s posebnimi potrebami. 

Vseh spremljajočih dejavnosti ne moremo vnaprej časovno in vsebinsko opredeliti, saj spremljamo 

tekoče aktualne ponudbe. Le tako lahko zagotavljamo aktualnost in zanimivost vsebin. Vstop na vse 

prireditve bo brezplačen. Namen vseh dejavnosti je promocija knjižnice in zadovoljstvo različnih 

struktur uporabnikov. 

Otroški program bo v letu 2019 vseboval naslednje vsebine: 

- ure pravljic in ustvarjalne delavnice v vseh krajevnih knjižnicah – v Mozirju enkrat 

tedensko; v knjižnicah Rečica, Gornji Grad in Nazarje dvakrat mesečno; v Lučah, na 

Ljubnem in v Solčavi pa  enkrat mesečno;  

- sodelovanje s šolami in vrtci (t.i. Vrtec na obisku): po dogovoru bomo izvajali predstavitve 

knjižnice za vrtčevske in osnovnošolske skupine iz vseh krajev naše doline; 

- izvedbo Pikine bralne značke; 

- terapevtske ure pravljic z Zavodom PET iz Ljubljane;  

- igrano predstavo za otroke; 

- Knjižne uganke meseca, ki so namenjene osnovnošolcem in jih spodbujajo k 

samostojnemu iskanju informacij ter uporabi knjižničnega gradiva - izžrebanec prejme 

lepo praktično nagrado; 

- Slovensko knjižnično-muzejski MEGA kviz (nacionalni program); 

- Rastem s knjigo (nacionalni program). 
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ODPRTOST ORGANIZACIJSKIH ENOT 
 

Ob praznikih bodo vse organizacijske enote zaprte; v predprazničnem delovnem času  24. 12. in 31. 

12. 2019 pa bodo odprte do 12.  ure.  

Knjižnica Mozirje bo v mesecu juliju in avgustu (poletni delovni čas) zaprta ob sobotah. 

Knjižnica Luče bo v poletnem delovnem času namesto ob sobotah od 9. do 12. ure odprta ob četrtkih 

od 12. do 15. ure.  

Osrednja enota in krajevne enote bodo zaprte prvi petek v mesecu juniju, ko bomo imeli knjižničarji 

strokovno ekskurzijo oziroma Dan knjižnice. 

V drugi polovici leta načrtujemo ob stabilnem financiranju naše dejavnosti s strani Občine Gornji 

Grad povečanje delovnega časa v Knjižnici Gornji Grad za štiri ure tedensko. 

Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani ter Zbirka Aleksandra Videčnika bosta v spomladanskem in 

poletnem obdobju odprta v naslednjih prazničnih dneh:  

- sobota, 27. april 

- sreda, 1. maj 

- četrtek, 2. maj 

- četrtek, 15. avgust 
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Preglednica 3:  Plan odprtosti krajevnih knjižnic:  

Knjižnica Dan 

odprtosti 

Odprto 

Od - do 

Število ur 

odprtosti 

Določila  

uredbe 

Doseganje 

Mozirje ponedeljek 8 - 15 7 8  

 torek 8 - 18 10 8  

 sreda 8 - 15 7 8  

 četrtek 13 - 19 6 8  

 petek 8 - 18 10 8  

 sobota 8 - 13 5 5  

Skupaj   45 45 100% 

Gornji Grad torek 11 - 14 3   

 petek 12 - 19 7   

Skupaj   10 15      66,6% 

Ljubno ponedeljek 11 - 15 4   

 sreda 14-17 3   

 četrtek 16 - 19 3   

Skupaj   10 15 66,6% 

Luče torek 15 - 18 3   

 sobota 9 - 12 3   

Skupaj   6 4 150% 

Nazarje ponedeljek 10 - 14 4   

 sreda 12-15 3   

 četrtek 16 - 19 3   

Skupaj   10 15 66,6% 

Rečica torek 10 - 15 5   

 sreda 14 - 19 5   

Skupaj   10 15 66,6% 

Solčava torek 14 - 18 4   

 sreda 10 - 13 3   

Skupaj   7 4 175% 

SKUPAJ VSE KNJIŽNICE 

 

 

  98 113      87% 
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PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI 
 

Stiki z javnostmi, informacijska dejavnost 
 

Podatke o prireditvah, ki jih organiziramo v knjižnici, bomo redno objavljali v Napovedniku dogodkov 

tednika Savinjske novice in v mesečnem napovedniku dogodkov, ki ga urejajo na Občini Mozirje.  

V lokalnem časopisu  bomo nadaljevali z rednim objavljanjem treh knjižnih rubrik, in sicer Novosti na 

knjižnem trgu, Knjiga meseca ter Najbolj brane knjige v mesecu. 

Novosti o dogajanju v knjižnici bomo redno objavljali tudi na spletni strani in FB profilu knjižnice. 

Prispevke o naših prireditvah in drugih aktivnosti bomo redno objavljali v časopisu Savinjske novice, 

ob  odmevnejših dogodkih pa sodelovali s televizijo VTV Velenje in Radiom Celje. 

V letošnjem letu pripravljamo novo celostno grafično podobo knjižnice. V izdelavi je nov logotip in 

druge aplikacije (žig, tabla na objektu, dopisni list, kuverte).  

Nova podoba bo pripomogla k večji prepoznavnosti knjižnice v lokalnem okolju. 

 

Sodelovanje v kraju in izven kraja 
 

Raznovrstne dejavnosti, namenjene uporabnikom knjižnice, so povod za sodelovanje z mnogimi 

javnimi zavodi, društvi, institucijami in lokalnimi mediji.  

Sodelovali bomo z zavodi in društvi v naši dolini (osnovne šole, vrtci, različna društva,  Javni sklad RS 

za kulturne dejavnosti, …) in širše (Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica Velenje, Galerija Velenje …) ter 

iskali partnerje za morebitne skupne projekte.  

Pozornost bomo posvečali ljudem s posebnimi potrebami. V Gornjem Gradu imajo varovanci Centra 

starejši brezplačno članarino in ostale storitve; brezplačno članstvo v knjižnici omogočamo tudi 

drugim invalidnim osebam; za slabovidne bralce ponujamo v čitalnici osrednje enote možnost 

uporabe očal različnih dioptrij; ponujamo izbor knjig za bralce z disleksijo; izvajamo tudi dostavo 

gradiva na dom, ki je namenjena gibalno oviranim osebam (invalidnost, starost, bolezen). 
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STROKOVNI KNJIŽNIČNI DELAVCI IN KADROVSKI NAČRT 
 

Kadrovski načrt Osrednje knjižnice Mozirje za leto 2019 je izdelan v skladu z Aktom o sistemizaciji 

delovnih mest v Osrednji knjižnici Mozirje (sprejetim 19. 6. 2012 na Občinskem svetu Občine Mozirje) 

in Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

V knjižnici bo v letu 2019 zaposlenih  sedem strokovnih delavcev in en upravni delavec:  

- direktorica 

- bibliotekarka VII/2 

- bibliotekarka VII/I  

- bibliotekar VII/1 (za 80% delovnega časa) in muzejski sodelavec (20% delovnega časa) 

- višja knjižničarka 

- višja knjižničarka  

- knjižničar  

- knjižničarka  

Število zaposlenih v knjižnici ne zadošča minimalnim pogojem, ki jih predpisuje zakonodaja.  

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,  ki določa minimalne pogoje, 

narekuje da bi  v našem zavodu morali zaposlovati 9,4 strokovne delavce, Standardi za splošne 

knjižnice pa predvidevajo 11,66 strokovnih delavcev. Zaposlujemo jih sedem.  

Za uspešno delo knjižnice je zaslužna dobra notranja organizacija dela in optimizacija delovnih 

procesov. Kljub temu kadrovska podhranjenost otežuje izpolnjevanje nalog knjižnice.  

Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar, višji knjižničar in knjižničar. Zgoraj omenjeni 

pravilnik določa razmerje 70% bibliotekarjev in višjih knjižničarjev ter 30%  knjižničarjev. V letu 2019 

bo pri nas razmerje 71,4% : 28,6%. 

Muzejski sodelavec, ki je hkrati strokovni delavec knjižnice z opravljenim bibliotekarskim izpitom in 

visokošolsko izobrazbo ter opravi  večino delovnega časa v knjižnici, bo od letošnjega aprila zaposlen 

kot bibliotekar za 80% delovnega časa in kot muzejski sodelavec za 20% delovnega časa. 

V letu 2019 novih zaposlitev ne načrtujemo, saj  so se letos nepredvideno povečali stroški dela. 

S 1. januarjem 2019  so se zaradi uveljavitve Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti,  ki 

vsebuje višje uvrstitve delovnih mest v plačne razrede, povišali stroški dela pri vseh zaposlenih 

strokovnih delovnih mestih v knjižnici. S 1. novembrom  2019 sledi drugi plačni razred povišanja.  

Pripravili smo rebalanse finančnih načrtov za vse občine in jih pozvali, da nam ob sprejemanju 

občinskih rebalansov zagotovijo potrebna sredstva za povečanje stroškov dela.  
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Izobraževanje zaposlenih 
 

Strokovni delavci knjižnice se imajo v skladu s 44. členom Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti 

dolžnost in pravico strokovno izpopolnjevati in dopolnjevati svoje znanje z novostmi knjižničarske 

stroke na ustreznih seminarjih v ustanovah in knjižnicah.  

Sledili bomo razpisanim strokovnim izpopolnjevanjem v obliki tečajev, seminarjev in delavnic, kajti le 

sprotno dopolnjevanje in nadgrajevanje knjižničarskega, informacijskega, splošnega in drugih znanj je 

zagotovilo za uspešno delo v osrednji kulturno-informacijski ustanovi. Potrebe uporabnikov po 

znanju, izobraževanju, informiranju, druženju in kulturi so vedno večje, kakovostno pa jih lahko 

zadovolji le izobražen in strokovno napreden ter usposobljen knjižničar. 

Izobraževanju bomo vsekakor dajali velik pomen. 

V letu 2019 načrtujemo naslednja izobraževanja:  

• izobraževanja za mladinske knjižničarje, ki jih enkrat mesečno organizira Pionirska knjižnica v 

Ljubljani; 

• izobraževanja s področja domoznanstva v Osrednji knjižnici Celje;  

• redna izobraževanja  za direktorje splošnih knjižnic; 

• seminarje in usposabljanja iz zakonodaje, predpisov, organizacije dela; 

• letni posvet sekcije splošnih knjižnic; 

• izobraževanja in srečanja Društva bibliotekarjev Celje; 

• strokovno ekskurzijo z ogledom knjižnic/-e v Sloveniji in seznanitev s primeri dobrih praks; 

• obisk knjižnega sejma; 

• primerna izobraževanja različnih ponudnikov, ki jih bomo zasledili med letom. 

  



 
20 

MUZEJSKA ZBIRKA 
 

Muzejska zbirka Mozirjani se nahaja v prostorih na Savinjski cesti 2  in združuje zbirko Mozirje in 

Mozirjani ter osebno zbirko Aleksandra Videčnika. 

V letu 2019 bo odprta  po naslednjem razporedu: 

- torek, četrtek: 9.-12. ure 

- sreda, petek: 15.-18. ure 

- ponedeljek in vikendi: zaprto, ogled je možen po dogovoru 

- prazniki: zaprto, razen v spomladanskem in poletnem terminu 

Za napovedane skupine se čas odprtosti prilagaja. 

Za delo v zbirki je zaposlen muzejski sodelavec, 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 in dokumentov ter za 

urejenost prostorov. Pomoč in nadomeščanje v zbirki izvaja bibliotekarka, ki je prav tako redno 

zaposlena v Osrednji knjižnici Mozirje. 

Letos pri promociji zbirke sodelujemo s Turističnim društvom Mozirje, kjer nudimo njihovim članom 

enkraten prost vstop in strokovno vodenje po obeh zbirkah. 

V  božično – novoletnem času bomo sodelovali z društvom Mozirski gaj. Lani se je izkazalo, da si želijo 

mnogi obiskovalci ob obisku Božične bajke Slovenije doživeti v Mozirju še kakšno kulturno vsebino, 

zato smo jim ponudili strokovno vodenje po mozirskem trgu in predstavitev zgodovine Mozirja v 

zbirki ali v parku. 

Z zgornjesavinjskimi osnovnimi šolami bomo nadaljevali z zelo dobrim sodelovanjem pri predstavitvi 

muzejske dejavnosti. Sedmošolci iz cele doline obiskujejo zbirko v okviru projekta Rastem s knjigo, 

mozirski sedmošolci na ta način spoznavajo domači kraj in obrti ali pa obiščejo zbirko pri likovnem 

snovanju. 

Vstopnina je v muzejski zbirki je sledeča: 

- 2,50€  odrasli-posamezniki 

- 2,00€  odrasli-skupine 

- 1,50€ otroci  in mladina 

Muzejsko zbirko v celoti financira njena ustanoviteljica  Občina Mozirje. S posebnim sklepom št. 062-

02/04-07, z dne 8. 10.2004, jo je predala v upravljanje Osrednji knjižnici Mozirje. 
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ZAKLJUČEK 
 

Dejavnost  javne  splošne  knjižnice  je  javna  služba, opredeljena  z  zakonskimi  predpisi, zato smo 

jih pri načrtovanju dolžni spoštovati in upoštevati. S predstavljenim programom dela želimo vsem 

našim občanom zagotavljati enake možnosti za dostop do gradiva in informacij na vseh medijih.  

Program dela je zastavljen okvirno in ga bo možno izpolniti ob polni prisotnosti vseh zaposlenih, ob 

maksimalni angažiranosti zaposlenih ter rednem pridobivanju sredstev.  

Knjižnico, informacijsko in kulturno središče lokalnih skupnosti, razvijamo zaradi potreb prebivalcev. 

S sredstvi, ki so nam namenjena v letu 2019, bomo ravnali gospodarno, zaposleni se bomo trudili 

uresničiti cilje, uporabnikom pa bomo nudili želeno gradivo in kakovostne informacije. Naša največja 

vrednota ostaja zadovoljni uporabnik, ki v knjižnici pridobi vse informacije, ki jih išče. 
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FINANČNI NAČRT 
 

Finančni načrt 2019 za Osrednjo knjižnico Mozirje smo pripravili po predvidenem oziroma 

načrtovanem obračunskem načelu. Pri pripravi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali 

načrtovana sredstva na podlagi pogodb in aneksov  Občine Mozirje-ustanoviteljice in ostalih občin 

Luče, Nazarje, Solčava, Rečica ob Savinji, Ljubno, Gornji Grad ter njihovih sprejetih proračunov za leto 

2019.  

Finančni načrt je pripravljen v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti, ki 

vsebuje višje uvrstitve delovnih mest v plačne razrede in posledično višje stroške dela. Pripravili smo 

rebalans predloga finančnega načrta zavoda in občine pozvali, da nam ob sprejemanju občinskih 

rebalansov zagotovijo potrebna sredstva za povečanje stroškov dela.  

Finančni načrt knjižnice sestavlja načrt predvidenih prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu. 

Finančni načrt po denarnem toku ni predložen, saj ne moremo predvideti dejanskih pritokov s strani 

občin. Predvidevamo, da bo finančni načrt po denarnem toku enak obračunskemu.  

 

Finančni načrt po obračunskem načelu 2019  

Proračunska Proračunska  Finančna sredstva 

postavka postavka SKUPAJ PRIHODKI 

    360.320,00 

7401 
Sredstva iz občinskih 
proračunov 317.312,00 

7400 
Sredstva iz državnega 
proračuna 23.508,00 

7130 Lastna sredstva OKM 19.500,00 

    SKUPAJ ODHODKI 

    360.320,00 

400 Sredstva za plače 229.920,00 

402 Sredstva za storitve, material 60.400,00 

420 Knjižnično gradivo  66.500,00 

420 Os. sredstva, dr. inventar 3.500,00 
 

Podrobna obrazložitev finančnega načrta zavoda je bila ustanoviteljici in drugim občinam podana že 

pri oddaji predloga finančnega načrta za leto 2019. Konec leta 2019 bomo na podlagi dejanskih 

prihodkov in odhodkov finančni načrt  prilagodili oziroma, če bo potrebno, naredili rebalans 

finančnega načrta. 

Finančni načrt bo predložen na 10. redni seji sveta zavoda dne 1.4.2019. 

 

Soglasje k Programu dela in Finančnemu načrtu je dal svet knjižnice 1. 4. 2019 na 10. redni seji 

sveta. 


