
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana    T: 01 369 59 00 

    F: 01 369 59 01  

    E: gp.mk@gov.si 

    www.mk.gov.si 

 

Usklajen program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice  
za leto 2019 

 

Polni naziv knjižnice: Osrednja knjižnica Celje 

Naslov (sedež): Muzejski trg 1a, 3000 Celje 

Odgovorna oseba: Mag. Polona Rifelj 

Telefon: 03 426 17 10 

Elektronska pošta: polona.rifelj@knjiznica-celje.si 

 

Vsebine izvajanja posebnih nalog, ki jih knjižnica načrtuje1: 

 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   

Strokovna pomoč knjižnicam območja   

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva   

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja   

 

Cilji in kratka vsebina programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 

20192: 

V okviru zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 
bomo skupaj s knjižnicami na območju zagotavljali kvaliteten in za uporabnike relevanten izbor 
elektronskih podatkovnih zbirk. Do vseh podatkovnih zbirk bo preko NUK zagotovljen dostop 
na daljavo. Območno zbirko bomo gradili tudi s prejetim obveznim izvodom. V okviru strokovne 
pomoči knjižnicam območja bomo poleg individualnega svetovanja posameznim knjižnicam, 
veliko pozornosti posvečali spoznavanju novih Strokovnih priporočil in standardov za splošne 
knjižnice za obdobje 2018-2028 in z organizacijo delavnic na temo uresničevanja strokovnih 
priporočil knjižnicah Celjskega območja. Krepili bomo sodelovanje s knjižnicami na območju in 
reševali odprte probleme na področju delovanja splošnih knjižnic in si prizadevali za izboljšanje 
stanja na področju knjižnične mreže in izvajanja knjižnične dejavnosti. V letu 2019 bomo 
nadaljevali s promocijo podatkovnih zbirk in usposabljanju zaposlenih za delo z njimi. 
Prioritetne naloge programa bodo: sistematično pridobivanje uporabnikov vseh ciljnih skupin; 
permanentno izboljševanje kvalitete storitev in odnosa do uporabnikov; razvoj informacijskih 
sistemov knjižnic (usklajen na ravni Slovenije); izboljšanje kvalitete spletnih strani knjižnic na 
območju, nadaljnji razvoj ponudbe podatkovnih zbirk dostopnih preko dostopa na daljavo, 
kvalitetnih prosto dostopnih spletnih virov in razvoj digitalne knjižnice ter njena promocija; 
promocija branja med vsemi skupinami uporabnikov; izboljšanje prostorskih pogojev za 
delovanje knjižnic; vključevanje v vseslovenske projekte (Kamra, Dobreknjige.si in Znani 
Slovenci.si) in krepitev zaupanja in sodelovanja med knjižnicami. Usklajeno in koordinirano 
bomo razvijali domoznansko dejavnost na območju ter uvajali sodobne pristope za povečanje 
dostopnosti in popularizacijo domoznanskega gradiva. Z izvedenimi projekti digitalizacije bomo 
povečevali dostopnost teh vsebin za vse prebivalce ter promovirali domoznansko dejavnost. 
Skupaj s knjižnicami na območju bomo zagotavljati vsebine za domoznanski portal Kamra in 
ga skupaj z Digitalno knjižnico Slovenije in drugimi skupnimi portali predstavljati knjižničarjem 
in širši javnosti. 
Z učinkovito in fleksibilno koordinacijo izločanja gradiva bomo zagotavljali, da bodo imele 
knjižnice na območju aktualne in relevantne zbirke gradiv ter da bodo gradiva, ki še lahko 
prispevajo k širjenju znanja in informacij, prišla na ustrezno mesto. 
 

Vse vsebine programa so usklajene s knjižnicami na območju. 

                                                      
1 Pravne in strokovne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje osrednje območne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: 

OOK) dostopne na spletni strani: https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/ook-zakonodaja  
2 Prosimo vas za realno naravnano načrtovanje. Predvidena višina sredstev za izvajanje posebnih nalog za deset OOK v 

letu 2019 znaša 860.000 EUR.  

http://www.mk.gov.si/
https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/ook-zakonodaja
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Specifikacija programa in specifikacija stroškov3 izvajanja posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice za leto 2019 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij   

 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija 

Osrednja knjižnica Celje bo v letu 2019 gradila območno zbirko s prejetim obveznim izvodom in 

naročenimi podatkovnimi zbirkami do katerih bo zagotovljen dostop na daljavo preko NUK. Pri 

naboru podatkovnih zbirk bomo upoštevali uporabo podatkovnih zbirk. V primeru manjšega 

obsega odobrenih sredstev od načrtovanih, bodo razliko financirale vse knjižnice na območju v 

razmerju glede na število potencialnih uporabnikov. Domoznansko zbirko širšega območja bomo 

dopolnjevali z darovi in nakupom iz lastnih sredstev. V letu 2019 načrtujemo nadaljevanje 

zagotavljanja brezplačne medknjižnične izposoje gradiva za študijske, raziskovalne in kulturno-

izobraževalne namene za vse člane knjižnic na območju.  

Nadaljevali bomo s promocijo območne zbirke in storitev, ki se izvajajo v okviru izvajanja prve 

naloge. 

Javna dostopnost dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov: 

Upravljanje knjižnične zbirke V pripravi. 

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva https://www.knjiznica-celje.si/images/letni-

na%C4%8Drt-nakupa-2019_www.pdf   

Navodila o izvajanju za uporabnike 

brezplačne medknjižnične izposoje  

https://www.knjiznica-

celje.si/images/datoteke/Dogovor_MKI.pdf 

Načrtovano izvajanje brezplačne 

medknjižnične izposoje znotraj območja 

OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Medknjižnična izposoja je brezplačna za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost) 

IUS-info, FIND-info (5.841,00€)  - v primeru neugodnih pogojev podjetja Lexpera bomo podatkovni 

zbirki zamenjali s Tax Fin Lex 

Ebonitete.si (3.660,00 €) 

arhiv časopisa Večer (1.460,00 €) 

Press Reader (6.710,00 €) 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam območja  

Program je usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika4).  

 

2.1     svetovalno delo za območje OOK 

Program zajema individualno svetovanje glede na potrebe posameznih knjižnic – načrtovanih je 8 

ur svetovanja na knjižnico za področje različnih knjižničnih vprašanj (načrtovanje mreže, 

načrtovanje in organizacija knjižnic, prijava na prijava na razpise,…). Načrtovani so 4 obiski (20 

ur, 4-krat potni stroški). 

2.1.1  strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 

V letu 2019 načrtujemo organizacijo in izvedbo dveh delavnic namenjenih spoznavanju 

strokovnih priporočil. Delavnici z naslovom Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: 

izziv za knjižnice na območju in Uresničevanje novih strokovnih priporočil v praksi: oblikovanje 

načrtov na ravni območja bomo izvedli v prvi polovici leta 2019.  Delavnico bo izvajala 

koordinatorica na podlagi pridobljenih znanj, ki jih bo pridobila z udeležbo na istoimenskih 

                                                      
3 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo  v prilogi. 
4 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 

https://www.knjiznica-celje.si/images/letni-na%C4%8Drt-nakupa-2019_www.pdf
https://www.knjiznica-celje.si/images/letni-na%C4%8Drt-nakupa-2019_www.pdf
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delavnicah, ki bodo organizirane v okviru NUK in namenjene koordinatorjem. Za pripravo in 

izvedbo delavnic načrtujemo 160 ur. Organizirali bomo tudi dve delavnici za uporabo e-virov. Za 

organizacijo in izvedbo načrtujemo 8 ur. 

2.1.2  promocija območnosti 

V okviru spletne strani, družabnih omrežij in sredstev javnega obveščanja (članki v lokalnem 

časopisju) bomo promovirali dejavnost Osrednje knjižnice Celje kot osrednje območne knjižnice, 

predstavljali izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice ter novosti. Za promocijo 

območnosti načrtujemo 58 ur dela. 

2.1.3  sodelovanje z nacionalno knjižnico 

Osrednja knjižnica Celje želi aktivno sokreirati razvoj na področju dela osrednjih območnih 

knjižnic, zato bodo koordinatorica OOK, po potrebi pa tudi drugi zaposleni, sodelovali v skupnih 

aktivnostih osrednjih območnih knjižnic, skladno s programom NUK in tima OOK. V okviru 

programa koordinatorice izvajanja posebnih nalog OOK načrtujemo udeležbo na petih 

izobraževanjih ter dveh sestankih direktorjev, treh sestankih koordinatorjev, dveh sestankih 

informatikov in sistemskih administratorjev in 2 sestankih skupine za domoznanstvo. Za 

sodelovanje z nacionalno knjižnico načrtujemo 196 ur dela. 

2.2     vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK  

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

Lastnih projektov OOK za potrebe celotnega območja ne načrtujemo. 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

V sodelovanju s knjižnicami na območju izvajamo projekt promocije branja Priporočamo in 

projekt skupnega biografskega leksikona – Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja. 

Materialnih stroškov za oba projekta ne načrtujemo, zato ju podrobneje ne predstavljamo. 

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

(projekte obrazložite v posebni prilogi) 

Osrednja knjižnica Celje upravlja, vzdržuje in gostuje domoznanski portal Kamra. Stroški 

upravljanja, vzdrževanja in gostovanja niso načrtovani v sklopu tega programa OOK, ampak kot 

poseben program Domoznanskega portala Kamra, ki ga prijavlja Osrednja knjižnica Celje in so 

priloga temu programu. 

Skupaj z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami načrtujemo sodelovanje v projektu 

Dobreknjige.si. Za sodelovanje v projektu (koordinacijo vnosa kvalitetnega leposlovnega gradiva 

in promocijo) načrtujemo po 5 ur na mesec (60 delovnih ur) in udeležbo na dveh sestankih 

uredniškega odbora. 

 

Za sodelovanje pri vzpostavitvi skupnega biografskega leksikona Znani Slovenci načrtujemo 200 

delovnih ur in udeležbo na šestih sestankih.. 

 

V okviru projekta vzpostavitve brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike na območju 

celotne Slovenije načrtujemo 12 delovnih ur za promocijo projekta. 

 

Skupaj z Mestno knjižnico Ljubljana, Mariborsko knjižnico in Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja 

Koper načrtujemo izvedbo projekta Skupni spletni portal slovenskih splošnih knjižnic, V 

projekt bo glede na smiselno vsebinsko celoto vključen tudi v letu 2016 začeti triletni projekt 

priprave navodil za vzpostavitev dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic. Projekt je obrazložen 

v prilogi 3. Za izvedbo projekta v letu 2018 načrtujemo 6 sestankov in 160 ur za vnos in 

vzpostavitev strani ter 120 ur za uredništvo posameznega segmenta strani.. 

 

V okviru sodelovanja v delovni skupini za uporabnike s posebnimi potrebami, ki jo bo v letu 2018 

vodila Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto načrtujemo dva sestanka in 40 ur. 

2.2.4  skupni projekti mednarodnega sodelovanja 
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Projektov mednarodnega sodelovanja ne načrtujemo. 

2.3     sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju 

OOK ali v vsej državi  

Načrtujemo ažurno spremljanje veljavnosti spletnih povezav za dostop do podatkovnih zbirk na 

spletnih straneh knjižnic ter jih opozarjali na spletne povezave pri prenavljanju spletnih strani ter 

jim svetovali in nudili pomoč pri objavljanju povezav na podatkovne zbirke. Načrtujemo stroške 

dela v obsegu 16 ur. Stroške zagotavljanja dostopa na daljavo za leto 2019 prijavlja NUK v 

okviru svojega programa, zato teh stroškov ne načrtujemo. 

2.4     analize razvitosti in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na območju OOK 

Skladno s strokovnimi priporočili in standardi bomo knjižnice spodbujali k pripravi analize lokalne 

skupnosti ter jim svetovali pri pripravi le teh. Za svetovanje načrtujemo 22 ur. 

Prav tako bomo sodelovali v projektu Prostorska analiza mreže – PAM. V okviru projekta bomo 

verificirali in dopolnjevali podatke ter z orodjem GIS analizirali zbrane podatke za celjsko območje. 

Za izvedbo načrtujemo 40 ur. 

2.5     razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

Načrtujemo 4 ure svetovanja na knjižnico na področju razvojnih potreb glede informacijske 

tehnologije na območju in 4 obiski (20 ur, 4- krat potni stroški). V sklopu delovne skupine osebja, 

ki so v posameznih knjižnicah odgovorni za nadzor nad informacijskim sistemom načrtujemo eno 

srečanje, na katerem bomo nadaljevali s sistematičnim uveljavljanjem smernic e-poslovanja, 

predvsem s področja učinkovitosti in varnosti informacijskih sistemov ter predstavitvijo novosti na 

področju informacijske tehnologije v knjižnicah (brezplačne storitve, ki jih ponuja Arnes, bistvene 

lastnosti kakovostne spletne strani…). 

2.6     razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

Knjižnicam na območju bomo nudili svetovanje s področja razvoja in načrtovanja občinskih in 

medobčinskih knjižničnih mrež ni izrazila nobena od knjižnic na območju.  

2.7     izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 

območja OOK 

Glede na novosti v izvajanju mentorstva, ki jih predvidevajo spremembe Zakona o knjižničarstvu  

in nov Pravilnik o bibliotekarskem izpitu načrtujemo seznanjanje knjižnic na območju z vsemi 

novostmi ter reševanje odprtih vprašanj s področja mentorstva. Za izvajanje mentorstva 

načrtujemo skupaj 40 ur. 

2.8     sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju OOK in skupen razvoj bibliopedagoških 

aktivnosti5 (ne izvedba!) 

V okviru sodelovanja s šolskimi knjižnicami na območju OOK načrtujemo koordinacijo projektov 

Rastem s knjigo za osnovnošolce in Rastem s knjigo za srednješolce ter razdelitev knjižnega 

gradiva knjižnicam na območju. V okviru bibliopedagoške dejavnosti za osnovne in srednje šole 

predstavljamo naloge, ki jih izvaja Osrednja knjižnica Celje, kot osrednja območna knjižnica. Za 

izvedbo načrtujemo 8 ur. 

2.9     knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 

V Osrednji knjižnici Celje skušamo nabavljati tudi gradivo za slepe in slabovidne uporabnike ter 

osebe z disleksijo. Kljub temu, da je ponudba gradiva za slepe in slabovidne na trgu izjemno 

slaba, skušamo za slabovidne in slepe uporabnike na območju OOK ustvariti zbirko zvočnih 

knjig. Gradivo primerno bralcem s slabšim vidom (starejši) in za bralce z disleksijo označujemo s 

posebnimi znaki. Gradivo primerno za disleksijo je označeno tudi vzajemnem katalogu Cobiss. 

Izbor je dostopen na: 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=prijazne+bralcem+z+disleksijo&db=sikce   

                                                      
5 Bibliopedagoško delo pomeni načrtno delo za izobraževanje in motiviranje za uporabo knjižnice, njenega gradiva in 

informacijskih virov ter razvijanje branja in bralne kulture. Bibliopedagoške aktivnosti so tudi svetovanje in pomoč 
posamezniku za samostojno izbiro in uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih virov. 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=prijazne+bralcem+z+disleksijo&db=sikce
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Tudi v prihodnjem letu načrtujemo nadaljevanje označevanja gradiva, primernega za dislektike in 

osebe s slabšim vidom. Vse gradivo primerno za dislektike in osebe s slabšim vidom knjige so v 

knjižničnem katalogu označene kot "prijazne bralcem z disleksijo". 

Načrtujemo tudi spremljanje aktivnosti knjižnic na območju v zvezi s knjižničnimi storitvami za 

posebne skupine uporabnikov in sodelovanje v okviru delovne skupine za delo s posebnimi 

skupinami uporabnikov. 

2.10    sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

Osrednja knjižnica Celje sodeluje z drugimi območnimi knjižnicami v okviru delovnih skupin, ki jih 

koordinira koordinatorica posebnih nalog OOK v NUK. Za sodelovanje načrtujemo 50 ur. 

2.11    koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

- 

2.12    usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah na območju 

OOK 

Individualno svetovanje glede usklajevanja in vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah na 

območju načrtujemo 2 uri na mesec. 

 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

Program je koordiniran z nacionalno knjižnico (15. člen Pravilnika). 

 

3.1  načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 

OOK  

V okviru skupine, sestavljene iz odgovornih oseb za domoznanstvo iz vsake knjižnice na območju, 

bomo nadaljevali z izvajanjem strategije za izboljšanje stanja domoznanstva na območju. 

Nadaljevali bomo s spodbujanjem lokalnih založnikov serijskih publikacij (občinska glasila, druge 

publikacije), da bi jih objavljali na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (www.dlib.si). Za 

koordinacijo dela skupine načrtujemo 40 ur in dva sestanka. Načrtujemo tudi individualno 

svetovanje s področja domoznanstva, oblikovanja kriterijev zbiranja in obdelave gradiv, 

postavljanja zbirk, izmenjavo gradiv ipd. Načrtovani obseg je 3 ure na knjižnico. 

3.2   informiranje zavezancev za obvezni izvod  

Nadaljevali bomo z informiranjem zavezancev za obvezni izvod. Informiranje bomo izvajali v okviru 

individualnega svetovanja ter z organizacijo seminarja za potencialne izdajatelje publikacij (šole, 

društva). V okviru seminarja bomo predstavili obveznosti, ki jih nalaga Zakon o obveznem izvodu 

publikacij in predstavili pomen oddaje obveznega izvoda za pridobivanje domoznanskih knjižničnih 

gradiv. Načrtujemo stroške dela v obsegu 4 ure na mesec. 

3.3    posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

V medijih in drugih informacijskih virih bomo spremljali informacije o produkciji domoznanskega 

gradiva in posredovali informacije o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici. Načrtujemo 

stroške dela v višini 1 ure na mesec. 

3.4   seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 

muzejih in arhivih) na območju OOK 

Permanentno bomo seznanjali uporabnike z drugimi domoznanskimi zbirkami v drugih knjižnicah 

na območju, arhivu in muzejih. 

3.5    organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja OOK 

Za knjižnice na območju načrtujemo individualno svetovanje s področja obdelave vseh vrst 

domoznanskega gradiva (monografske publikacije, serijske publikacije, članki, kartografsko 

gradivo, slikovno gradivo, antikvarno gradivo, video gradivo, muzikalije… glede na potrebe 

posameznih knjižnic. Za navedeno nalogo načrtujemo po dve uri dela na mesec. 

3.6     izvajanje normativne kontrole  

V okviru programa OOK načrtujemo izvajanje normativne kontrole za domoznanske avtorje ter 

pomoč pri razreševanju identitete lokalnih avtorjev. Za izvajanje načrtujemo 3 ure na mesec (36 

ur). 

3.7     izvajanje digitalizacije (projekte digitalizacije obrazložite v obliki projekta v posebni prilogi) 
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Nadaljevali in nadgrajevali bomo že zastavljene projekte digitalizacije (domoznanske serijske 

publikacije, razglednice, raziskovalne naloge, …) ter koordinirali in spodbujali dejavnosti, 

povezane z vključevanjem vsebin v Digitalno knjižnico Slovenije (dLib.si) in z vnosom na 

domoznanski portal Kamra. Za digitalizacijo domoznanskih razglednic, pretvorbo raziskovalnih 

nalog iz formata .doc (Word) v format .pdf (Acrobat Reader), objavo na spletu in vnos aktivnih 

povezav v podpolje 856u v bazi Cobiss načrtujemo stroške dela v višini 80 ur. 

V okviru projektov digitalizacije v  soglasju z vsemi knjižnicami načrtujemo en projekt prve 

prioritete. Projekt je opisan v posebni prilogi.  

Koordinacija priprave regijskih vsebin in redakcijska dela za potrebe portala Kamra: 
Obseg dela zajema spodbujanje kulturnih institucij v lokalni skupnosti ter knjižnic in sorodnih 
institucij na območju, da prispevajo svoje vsebine na regijski portal. Načrtujemo individualno 
svetovanje na področju vnosa v aplikacijo ter redaktorsko delo. Redno bomo obveščali regijske 
vnašalce o novostih na portalu, opravljali regijsko uredniško delo, ki vključuje pomoč pri vnosu, 
spremljanje novih zapisov, opozarjanje na morebitne pomanjkljivosti, svetovanje ipd.  

 

V prihodnjem letu načrtujemo vnos 11 zgodb, in sicer: 

 Helena Ograjenšek (zbirka ročnih del) - Osrednja knjižnica Celje 

 Westni – celjski veleindustrialci- Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z Milkom Mikolo 

 Kulturna dediščina Celja – Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z IV. OŠ Celje 

 Kako so v Zagorju stanovali naši predniki – Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje 

 Anton Novačan – Osrednja knjižnica Celje 

 Franc Skaza – Knjižnica Šmarje pri Jelšah  

 Osnovna šola na Dolu pri Hrastniku nekoč in danes– Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik 

 Kozjansko jabolko – OKC v sodelovanju s Kozjanskim parkom 

 Fanny Haussmann, Slovenka - Medobčinska splošna knjižnica Žalec  

 Primorci v Celju – Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine 

Celje 

 Splavarji na Savinji in Dreti - Osrednja knjižnica Mozirje 

 

Izvajali bomo promocijo Kamre v medijih in preko družabnih omrežji. 

Prispevane vsebine bomo zagotovili skupaj s knjižnicami na območju in drugimi partnerskimi 

inštitucijami. Z namenom pridobivanja vsebin bomo organizirali tudi poseben dogodek zbiranja po 

vzoru zbiranja spominov na 1. svetovno vojno. Ob zaključku projektov bomo pripravili predstavitve 

novih vsebin na Kamri in Digitalni knjižnici Slovenije. Načrtovan obseg je 835 ur in 6 službenih poti 

v ustanove s katerimi poteka sodelovanje pri vnosu zgodb. 

 

 
4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 

 

4.1      Ali zagotavljate stalno hrambo 

uradnih publikacij s svojega območja? 

DA           NE 

                 

4.2      Ali izvajate usmerjanje 

izločenega gradiva? 

DA           NE 

                 

4.3      Ali hranite za območje OOK 

pomembno gradivo, izločeno iz splošnih 

knjižnic na  območju OOK? 

DA           NE 

                

4.4      Ali hranite gradivo, ki ima status  

kulturnega spomenika regionalnega 

pomena? 

DA           NE 

                 

4.5      Ali hranite gradivo, ki ima status 

kulturnega spomenika lokalnega 

pomena? 

DA           NE 
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Načrtovane dejavnosti v zvezi z odpisovanjem oz. izgradnjo knjižnične zbirke, pomembne za širše 

območje OOK:  

Načrtujemo individualno svetovanje pri vprašanjih povezanih z odpisom gradiv in pregledovanje 

odpisanega gradiva iz knjižnic na območju v obsegu štirih ur na knjižnico na območju. Za 

usmerjanje odpisanega gradiva iz knjižnic načrtujemo 24 ur. Naloga obsega posredovanje gradiv 

drugim knjižnicam v knjižničnem informacijskem sistemu in gradiva, ki se nanaša na 

domoznanska območja knjižnic na območju, v te knjižnice. Odpisana gradiva, ki jih knjižnice ne 

potrebujejo, bomo posredovali drugim zainteresiranim prosilcem (šole, dijaški domovi, domovi za 

ostarele). 

 

 

Pripravil, naziv delovnega mesta:  

Andreja Videc, koordinatorica posebnih nalog OOK 

 

 

 

 

Datum: žig Podpis odgovorne osebe: 

26. 2. 2019   mag. Polona Rifelj 
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Priloga 1: Projekti digitalizacije 

 

1. Prioriteta: Lokalno domoznansko industrijsko časopisje I. 

 

Zasavc (1992-2011) 

 
Lokalni časopis Zasavc, izhajal je kot štirinajstdnevnik od 1992 do 2011, je vsebinsko »pokrival« 

območja občin Hrastnik, Trbovlje in Hrastnik. Izdajatelj časopisa je bilo do leta 2003 podjetje 

Zasavc d.o.o. in nato celjsko tiskarsko in grafično podjetje Grafika Gracer d. o. o. do leta 2011. 

Sedež uredništva časopisa je bilo vseskozi v Zagorju ob Savi. Časopis predstavlja za Zasavje 

zelo pomemben vir domoznanskih informacij za proučevanje lokalne zgodovine za prvi dve 

desetletji   samostojne Slovenije. Digitalizacijo načrtujemo v sodelovanju s knjižnicami na 

območju: Knjižnica Toneta Čufarja Trbovlje, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik in Knjižnica 

Zagorje. 

 

Libojski keramik (1957-1989) 

 

Keramična industrija ima v kraju Liboje več kot dvestoletno bogato zgodovino. Predstavlja jedro 

slovenske proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike. V drugi polovici 20. stoletja je tradicijo 

ohranjalo podjetje Keramična industrija Liboje, ki je od 1957 do 1989 izdajalo tovarniško glasilo 

Libojski keramik. Glasilo vsebuje strokovne članke s področja keramične industrije ter predstavlja  

pomemben vir podatkov za proučevanje tovrstne industrijske dediščine. Digitalizacijo načrtujemo 

v sodelovanju s podjetjem Bojnec, ki po letu 2013 nadaljuje tradicijo keramične industrije v 

Spodnji Savinjski dolini. 

 

Naš Aero (1962-1991) 

 
Podje Aero Celje je ustanovila Vlada Ljudske republike Slovenije leta 1946 z imenom Tovarna 
tekstilnih barv Celje in je naslednik nekdanje Tovarne anilinskih barv in kemičnih izdelkov, katere 
lastnik je bil od 1926-1946 češki podjetnik Viljem Brauns.  Izdelki nekdanjega celjskega podjetja 
so bili poznani in tudi zelo cenjeni na območju nekdanje Jugoslavije. Glasilo vsebuje strokovne 
članke s področja grafične industrije ter predstavlja  pomemben vir podatkov za proučevanje 
tovrstne industrijske dediščine. Digitalizacijo načrtujemo v sodelovanju s podjetjem Aero v 
stečaju.   

  

Merx vestnik (1963-1991) 

 
Trgovsko podjetje Merx Celje je bilo ustanovljeno 1. januarja 1959 z združitvijo veletrgovskih 
podjetij Potrošnik in Koloniale-živila Celje. V času obstoja je v največji meri poslovalo na celjskem 
območju, pa tudi preko njegovih meja. Glasilo vsebuje prispevke s področja trgovine, razvoja 
trgovske mreže na območju ter tako predstavlja  pomemben vir podatkov za proučevanje tovrstne 
lokalne dediščine. Digitalizacijo načrtujemo v sodelovanju s podjetjem MERX blagovni 
center Celje "v likvidaciji.   

 

Glasilo Betona (1952-1958) + Ingrad: glasilo Ingrada (1959 -1991) 

 

Beton, celjsko splošno gradbeno podjetje,  je bilo ustanovljeno leta 1947 in je od leta 1952 do 

1958, ko se je vključilo v novoustanovljeno gradbeno podjetje »Ingrad« Celje, izdajalo glasilo 

Beton. V takrat na novo ustanovljeno Podjetje Ingrad so se poleg navedenega Betona združila 

še naslednja podjetja »Graditelj«, »Savingrad«, Celje, »Stavbenik«, Cementnine (vsa z sedežem 

v Celju) in Gradbeno podjetje Slovenske Konjice. Kot gradbeno podjetje je poslovalo na širšem 

celjskem območju, pa tudi preko njegovih meja.  
Tako glasilo Beton (1952-1958) kot Ingrad (1959 -1991) vsebujeta strokovne članke s področja 

gradbeništva ter tako  med drugim predstavlja tudi pomemben vir podatkov  za proučevanje  
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urbanističnega razvoja krajev, v katerih je izvajalo gradbene projekte v obdobju do razpada  

nekdanje države. Digitalizacijo načrtujemo v sodelovanju s podjetjem Ingrad v stečaju.   

 

 

Vrsta 

storitve 

enota Cena na 

enoto v € 

(brez DDV) 

količina Cena (v € brez DDV) Cena (v € z DDV) 

Zasavc stran 0,37 4.461 1.650,57 2.013,69 

Libojski 

keramik  

stran 0,37 1.783 659,71 804,84 

Naš Aero stran 0,37 5.997 2.218,89 2.707,04 

Merx vestnik stran 0,37 1.636 605,32 738,49 

Glasilo 
Betona 
+ 
Ingrad : 
glasilo 
Ingrada 

stran 0,37 2.544 941,28 1.148,36 

skupaj   16.421 6.075,77 7.412,42 

 

 

 

Opis projekta: 

Osrednja knjižnica Celje bo opravila postopke načrtovanja in vodenja projekta. Postopek 

digitalizacije in konverzije metapodatkov bo opravil najugodnejši zunanji izvajalec. Večino gradiva, 

ki ga nameravamo v opisanih projektih digitalizirati hrani Osrednja knjižnica Celje. Ker se 

zavedamo, da je za uporabnike digitaliziranega gradiva pomembno, da se digitalizira najboljši 

izvod, bomo s pomočjo partnerskih inštitucij (knjižnic na območju, Narodne in univerzitetne 

knjižnice in Univerzitetne knjižnice Maribor) poiskali najprimernejše izvode. 

Z dostopnostjo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije bo omogočen lažji dostop do izbranih 

periodičnih publikacij, originalni izvodi pa bodo s tem zaščiteni pred mehanskimi poškodbami, ki jih 

predstavlja pogosta raba. 

O zaključenem projektu bomo obvestili vse knjižnice na območju in sorodne institucije na območju. 

 

Program digitalizacije je usklajen z NUK in knjižnicami z območja. 

 

Vsa digitalizirana dela bodo objavljena v Digitalni knjižnici Slovenije. 

 

 

in konverzije metapodatkov bo opravil najugodnejši zunanji izvajalec. Večino gradiva, ki ga 

nameravamo v opisanih projektih digitalizirati hrani Osrednja knjižnica Celje. Ker se zavedamo, da 

je za uporabnike digitaliziranega gradiva pomembno, da se digitalizira najboljši izvod, bomo s 

pomočjo partnerskih inštitucij (knjižnic na območju, Narodne in univerzitetne knjižnice in 

Univerzitetne knjižnice Maribor) poiskali najprimernejše izvode. 

Z dostopnostjo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije bo omogočen lažji dostop do izbranih 

periodičnih publikacij, originalni izvodi pa bodo s tem zaščiteni pred mehanskimi poškodbami, ki jih 

predstavlja pogosta raba. 

O zaključenem projektu bomo obvestili vse knjižnice na območju in sorodne institucije na območju. 

 

Program digitalizacije je usklajen z NUK in knjižnicami z območja. 

Vsa digitalizirana dela bodo objavljena v Digitalni knjižnici Slovenije. 

 

 



10 

 

Priloga 2: Digitalizacija domoznanskega gradiva in objava na portalu Kamra 

 

V sodelovanju s knjižnicami na območju in drugimi partnerji v letu 2018 načrtujemo objavo 11 

digitalnih zbirk na portalu Kamra. 

 

Realizirani objavljeni naslovi zgodb se lahko razlikujejo od načrtovanih, saj naši partnerji pogosto 

nadomestijo kakšno od zgodb z aktualnejšo. 

 
1. Helena Ograjenšek (zbirka ročnih del) - Osrednja knjižnica Celje 

Helena Ograjenšek je upokojenka, ki že od mladosti ustvarja ročna dela. Zbirka prikazuje 
in opisuje njena dela in anekdote povezane z osebami, ki so dobile njena ročna dela. 

2. Westni – celjski veleindustrialci- Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z Milkom 
Mikolo 
Njihova nadvse uspešna podjetniška zgodba, ki se je pričela davnega leta 1894 s 
prihodom Adolfa Westna starejšega v Celje in z ustanovitvijo obrtnega podjetja za 
emajliranje surove posode, je žal trajala samo okroglega pol stoletja. Končala se je leta 
1945 z zaplembo in s podržavljenjem vseh njihovih podjetij in denarnih zavodov ter 
ostalega premoženja.   

3. Kulturna dediščina Celja – Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z IV. OŠ Celje 
Kulturna dediščina je vse, kar so ustvarili ljudje za ljudi in kar mi vsi prenašamo iz roda v 
rod kot del svoje lastne kulture. Sprehodite se z nami po kulturni dediščini Celja ter 
spoznajte njegov zgodovinski razvoj. 

4. Kako so v Zagorju stanovali naši predniki – Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje 
Zgodba o Zagorjanih skozi njihove pripovedi. Zgodba nas popelje skozi njihova življenja 
in predvsem kraje v katerih so živeli. 

5. Anton Novačan – Osrednja knjižnica Celje 

Digitalna zbirka predstavlja življenje in delo znanega slovenskega politika, dramatika in 
novelista dr. Antona Novačana. 

6. Franc Skaza – Knjižnica Šmarje pri Jelšah 

Zgodba o Francu Skazi, ki se je rodil 11. februarja 1838 v Šmarju pri Jelšah, kot tretji otrok 
Franza (Jakoba) Skaze in Johanne Vodoputz. Starša sta bila gostilničarja in 
veleposestnika.  

7. Osnovna šola na Dolu pri Hrastniku nekoč in danes– Knjižnica Antona Sovreta 
Hrastnik 
Digitalna zbirka opisuje zgodovino Osnovne šole od njenih začetkov do danes. 

8. Kozjansko jabolko – OKC v sodelovanju s Kozjanskim parkom 

V Kozjanskem parku si že več kot desetletje prizadevajo ohraniti tradicionalne in 
avtohtone sorte jabolk. V digitalni zbirki bomo v sliki in besedi natančno opisali vse sorte, 
ki rastejo na tem območju Slovenije. 

9. Fanny Haussmann, Slovenka- Medobčinska splošna knjižnica Žalec  
Je domnevno prva slovenska pesnica. V zbirki se bomo dotaknili njenega življenja. 

10. Primorci v Celju – Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z Muzejem novejše 
zgodovine Celje 

Zgodbe enaindvajsetih družin iz Primorske, ki so ostale v novem okolju, ki jih je sprejelo, 
na katerega so se navadili in je postalo njihov dom. 

11. Splavarji na Savinji in Dreti - Osrednja knjižnica Mozirje 

V 15. stoletju se je pojavilo splavarstvo na reki Savinji in njenem pritoku Dreti. Les, 
posekan v Zgornji Savinjski in Zadrečki dolini, so savinjski splavarji povezovali v splave in 
na ta način dostavljali kupcem. Les so prodajali večinoma v krajih ob Savi na Hrvaškem, 
plavili pa so vse do izliva Save v Donavo pri Beogradu in kasneje vse do Črnega morja. 
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Priloga 3: Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic 

 

 

Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic, ki smo ga v letu 2017 začele 

izvajati Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Osrednja knjižnica 

Celje in Mariborska knjižnica, kljub manjši zamudi prehaja v zaključno fazo. V projekt bo glede na 

smiselno vsebinsko celoto vključen tudi v letu 2016 začeti triletni projekt priprave navodil za 

vzpostavitev dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic. 

 

V letu 2018 je delovna skupina s svojim delom nadaljevala v okviru Združenja splošnih knjižnic 

(ZSK) in izdelala Povabilo k oddaji ponudbe za oblikovanje in izdelavo spletnega portala 

slovenskih splošnih knjižnic. Na osnovi ponudb bo do konca leta s strani ZSK, ki projekt tudi 

financira in ob podpori imenovane delovne skupine izbran izvajalec za oblikovanje in izdelavo 

portala.  

 

V letu 2019 tako načrtujemo: 

 testiranje funkcionalnosti in uporabniško testiranje portala,  

 optimizacijo delovanja 

 vnos vsebin po posameznih tematskih področjih  

 vzpostavitev delovanja uredniške ekipe  

Predvidevamo, da bo portal začel delovati konec prvega polletja 2019.  

 

Skupni spletni portal slovenskih splošnih knjižnic bo nadomestil dosedanji portal Združenja 

splošnih knjižnic in ga bo združenje tudi financiralo. V okviru posebnih nalog OOK zato 

načrtujemo le stroške dela članov delovne skupine, po vzpostavitvi rednega delovanja portala pa 

tudi stroške dela urednikov. Predvidevamo, da se bo delovna skupina za vzpostavitev portala 

sestala še na 6 delovnih sestankih, posamezni člani pa bodo za vnos vsebin in testiranje portala 

porabili po 160 delovnih ur. Po vzpostavitvi rednega delovanja portala bo skrbništvo nad portalom 

in glavno uredništvo vsebin na portalu prevzela Mariborska knjižnica. Predvidevamo, da bo po 

vzpostavitvi rednega delovanja glavni urednik do konca leta 2019 porabil 240 delovnih ur (tj. ca. 

40 ur/mesec), uredniki posameznih tematskih področij pa po 120 delovnih ur (tj. ca. 20 ur/mesec). 

    

V delovni skupini za vzpostavitev portala sodelujejo: 

 Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 

 Urška Bonin, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 

 Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje 

 Anka Rogina, Mariborska knjižnica 

 Aleš Klemen, Mestna knjižnica Ljubljana 

 Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic 

 

 


