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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2016:
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
Kratek opis in doseženi cilji izvedenega programa posebnih nalog osrednje območne
knjižnice (v nadaljevanju OOK) v letu 2016
V okviru zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
smo skupaj s knjižnicami na območju zagotavljali kvaliteten in za uporabnike relevanten izbor
elektronskih podatkovnih zbirk in do njih zagotavljali dostop na daljavo. Nabor podatkovnih zbirk
se v letu 2016 ni spreminjal in je obsegal naslednje podatkovne zbirke: IUS info, FIND info,
GVIN.com, EBSCO eBook Public Library Collection, PressReader ter dostop do arhiva Večera.
Območno zbirko smo gradili s prejetim obveznim izvodom. V okviru strokovne pomoči
knjižnicam območja smo nadaljevali z izdelavo prostorske analize knjižnične mreže celjskega
območja, katere namen pomagati k boljšemu načrtovanju posodabljanja in izpopolnjevanja
storitev za uporabnike. Izhajajoč iz rezultatov analize razvitosti in permanentnega ugotavljanja
potreb knjižnic na območju smo skušali zagotavljati usklajen razvoj knjižnic na območju. Sledili
smo prioritetnim nalogam programa izvajanja posebnih nalog, med katere štejemo: sistematično
pridobivanje uporabnikov iz 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, še
posebej z odraslimi; izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje knjižnic; vključevanje v
vseslovenske projekte in krepitev zaupanja in sodelovanja med knjižnicami. Usklajeno in
koordinirano smo razvijali domoznansko dejavnost na območju ter uvajali sodobne pristope za
povečanje dostopnosti in popularizacijo domoznanskega gradiva. Z izvedenimi projekti
digitalizacije lokalnega časopisja smo povečevali dostopnost teh vsebin za vse prebivalce ter
promovirali domoznansko dejavnost.
Skupaj s knjižnicami na območju smo zagotavljali vsebine za domoznanski portal Kamra (12
digitalnih zbirk v letu 2016). S uspešno izvedenim projektom digitalizacije smo objavili v
Digitalno knjižnico Slovenije naslednje časopise: List občine Šoštanj, Savinjski občan, Savinjčan
n Utrip Savinjske doline, Utrip: glasilo SZDL občine Šentjur, Bohor Žaru in Emajlirec. Knjižnicam
na območju smo svetovali na področju splošnih knjižničnih vprašanj, informacijske tehnologije,
domoznanstva in odpisa knjižničnega gradiva.
Z uvedbo brezplačne medknjižnične izposoje gradiva knjižnic celjskega območja za končne
uporabnike smo povečali dostopnost gradiva in pripomogli k zmanjšanju razlik v ponudbi
strokovnega gradiva med knjižnicami na območju.

Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20161
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij 2

Letni cilji:
 Zagotoviti prebivalcem območja izbor kvalitetnih podatkovnih zbirk ter zagotavljati
dostop na daljavo izven prostorov knjižnice za vse podatkovne zbirke.
 Omogočati ažurno brezplačno medknjižnično izposojo za gradivo knjižnic celjskega
območja za člane knjižnic na območju;
 Ponuditi prebivalcem podatkovno zbirko z elektronskimi knjigami ter usposobiti
zaposlene za suvereno svetovanje glede uporabe elektronskih knjig.
 Vključevati v ponudbo kvalitetne vire znanstvenih in strokovnih publikacij ne glede na
jezik in nosilec (monografske publikacije, serijske publikacije, neknjižno gradivo).
1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke
Območno zbirko smo v letu 2016 dopolnili z 2.410 enotami obveznega izvoda (2.241 naslovov) in
naročilom podatkovnih zbirk dostopnih na daljavo (IUS info, FIND Info, EBSCO eBooks Public
Library Subscription Collection, GVIN.com, arhiv časopisa Večer in PressReader,). Vse gradivo
pridobljeno z naslova obveznega izvoda je bilo bibliografsko obdelano, ustrezno zaščiteno in
opremljeno ter pripravljeno za izposojo. O novostih smo ažurno obveščali knjižnice na območju in
uporabnike Osrednje knjižnice Celje preko spletne strani: http://www.knjiznica-celje.si/sl/onas/gradivo/seznam-novosti. V letu 2016 smo organizirali predstavitev podatkovnih zbirk IUS-info in
FIND-info. Z majem leta 2016 smo za knjižnice na območju pričeli z zagotavljanjem brezplačne
medknjižnične izposoje za končnega uporabnika preko nove dostavne službe EKDIS. Po statističnih
podatkih je bilo med knjižnicami celjskega območja izvedenih ??? medknjižničnih izposoj. Iz sredstev
OOK so bili kriti stroški 1768 paketnih pošiljk.
Javna dostopnost dokumentov (vpišite
spletni naslov)
Upravljanje knjižnične zbirke
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva
Seznam knjižničnega gradiva (sredstva
OOK)
Izvajanje brezplačne medknjižnične
izposoje znotraj območja OOK

Spletni naslov:
Spletni naslov: V pripravi.
Spletni naslov: http://www.knjiznica-celje.si/sl/o-nas/oknjiznici/nabavna-politika
Spletni naslov:
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK

Brezplačna medknjižnična izposoja za
OOK→OK
OK→OOK
OK→OK
uporabnika
Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti)
Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost)
V letu 2016 smo nadaljevali z izgradnjo domoznanske zbirke regionalnega značaja, ki jo sestavlja
gradivo, ki se po vsebini nanaša na širše območje OOK.
Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost, cena)
V letu 2016 smo v okviru programa OOK zagotavljali dostop na daljavo do naslednjih podatkovnih
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Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke
oziroma dosežene rezultate.
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Vsebino vpišite v bela polja.
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zbirk:
Večer (1.1.2016-31.12.2016) - 1.464,00 €, v celoti financirano iz programa OOK);
IUS info, Find Info (1.4.2016-31.3.2017) - 9.699,00 € (v celoti financirano iz programa OOK)
GVIN.com (1. 3. 2016 – 28. 2. 2017) – 10.302,66, od tega 2.837,00 € financirano iz programa OOK,
7.465,66 € sofinancirano s strani vseh knjižnic na območju);
EBSCO eBook Public Library Subscription Collection (1. 5. 2016 – 30. 4. 2017) – 3.520,81 €, v
celoti financirano s strani vseh knjižnic na območju)
PressReader (1. 5. 2016 – 30. 4. 2017) – 2.114,54 €, v celoti financirano s strani 12 knjižnic na
območju)
EBSCO Host (financirana iz sredstev ZBDS).

Učinki in doseženi rezultati:
Ocenjujemo, da smo v letu 2016 izpolnili zastavljene cilje na področju izvajanja naloge
zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij. V
primerjavi s preteklim letom se je število vseh aktivnih članov knjižnice zmanjšalo na 15.617
članov (16.048 v letu 2015). Število članov širšega območja se je zmanjšalo iz 4.438 (2015) na
3.740, Možen vzrok bi lahko bila tudi uvedba brezplačne medknjižnične izposoje za člane
knjižnic na območju. Število realiziranih medknjižničnih izposoj v OOK je poraslo iz 512 (2015)
na 708 (2016). Analiza uporabe podatkovnih zbirk dostopnih na daljavo kaže porast obiska.
Najbolj obiskane podatkovne zbirke so bile EBSCO, Večer in GVIN.com. ugotavljamo, da kljub
relativno visokim stroškom, ni izrabljena podatkovna zbirka eBooks Public Library Subscription
Collection. Pregled uporabe kaže, da uporabniki zbirko sicer pregledujejo, vendar se v zelo
majhnem obsegu odločijo za izposojo. Glede na to, da je za izposojo e-knjig potrebna dodatna
prijava, morda ta uporabnike odvrne od končne izposoje.
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2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju
(podr.obnejši opisi in izdelave strokovnih elaboratov za osrednje knjižnice na območju za
potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže, vzpostavitev novih izposojevališč,
oprema IKT…) v prilogah na koncu
Letni cilji:
Pomagati knjižnicam pri permanentnem izboljševanju kvalitete dela z uporabniki.
Zagotavljati stabilnost delovanja informacijskih sistemov knjižnic na območju ter
zagotavljati njihov razvoj v skladu vseslovensko sprejetimi smernicami.
Nuditi knjižnicam na območju pomoč pri usposabljanju kadrov (organizacija delovne
prakse, izobraževanja).
Zagotavljati optimalno dostopnost in čim večjo izkoriščenost elektronskih virov v
knjižnicah.
S skupnimi projekti vseh knjižnic na območju in izboljšanjem svetovalnega dela v
izposoji razvijati bralno kulturo.
S sodelovanjem v delovnih skupinah in projektih osrednjih območnih knjižnic povečati
kvaliteto in učinkovitost izvajanja območnih nalog v slovenskem merilu.
Krepiti duha zaupanja in sodelovanja ob skupaj zastavljenih ciljih.

2.1 svetovalno delo za območje OOK
Knjižnicam na območju smo nudili svetovanje za področje splošnih knjižničnih vprašanj. Na nas so se
obračali v glavnem v zadevah povezanih z inventuro knjižničnega gradiva, razpisov, knjižničnih
statistik, statistik podatkovnih zbirk, izpolnjevanja obrazcev poziva in poročila za nakup knjižničnega
gradiva in podobno.
2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju
Za zaposlene iz knjižnic na območju smo organizirali naslednje izobraževalne dogodke:
Predstavitev analize območja (6.6.2016) – 7 direktorjev,
Predstavitev portalov IUS info in Find info (21.11.2016) – 10 udeležencev,
Predstavitev poslovnega modela nabave in obdelave knjižničnega gradiva v splošnih
knjižnicah (7. 12. 2016) – 25 udeležencev.
2.1.2 promocija območnosti
Posebne naloge osrednje območne knjižnice smo promovirali preko spletne strani, facebooka ter s
stalno tedensko rubriko Zgodbe iz Kamre v časopisu Novi tednik. Skupaj smo promovirali program
OOK 120 krat (rubrike v časopisu, spletna stran, tv-oddaje, facebook). Ob dnevu slovenskih splošnih
knjižnic smo v Osrednji knjižnici Celje postavili posebno stojnico za promocijo e-virov. S promocijskim
gradivom, ki smo jih pripravili sami in pridobili s strani Sekcije za splošne knjižnice in ponudnikov zbirk
smo uporabnike nagovarjali k večji uporabi.
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico
Koordinatorica posebnih nalog OOK in domoznanec sta sodelovala pri skupnih aktivnostih osrednjih
območnih knjižnic. Redno sta se udeleževala sestankov območnih koordinatorjev, skupine za
domoznanstvo in skupine sistemskih administratorjev. Trije zaposleni so se udeležili tudi Domfest.
Udeležili smo se izobraževanj: Rastem z eviri in Ribja lestvica, ki ju je organizirala koordinatorica.
Na skupnem sestanku koordinatorjev in zaposlenih v hrvaških matičnih knjižnicah je Andreja Videc
predstavila portal Kamra. Robert Ožura in Srečko Maček sta na Domfestu predstavila prispevek:
Kamra 2006-2016 – domoznanski regijski portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin.
Zaposleni smo se v okviru sodelovanja z nacionalno knjižnico udeležili 11 sestankov in izobraževalnih
srečanj.
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država)
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja
V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem brezplačne medknjižnične izposoje gradiva knjižnic na
območju za končnega uporabnika.
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z OK območja
Osrednja knjižnica Celje koordinira projekt Priporočamo, v katerem vse knjižnice celjskega območja
mesečno priporočajo kvalitetno leposlovna dela.
Prav tako koordinira območni Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja, v katerega prispeva
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biografska gesla deset knjižnic na območju. Stroškov za ta dva projekta v okviru programa izvajanja
nalog OOK nismo načrtoval in zanju nismo porabljali sredstev.
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo)
Osrednja knjižnica Celje je v letu 2016 upravljala, urejala in razvijala domoznanski spletni portal Kamra
ter sodelovala v projektu Dobreknjige.si.
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja
2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju OOK
ali v vsej državi
Uporabnikom knjižnic na območju smo preko NUK zagotavljali dostop na daljavo do elektronskih
podatkovnih zbirk. Za knjižnice na območju smo spremljali uporabo podatkovnih zbirk, preverjali
ažurnost IP naslovov in odpravljali motnje. Za knjižnice na območju smo pripravljali promocijske
zloženke v katerih smo promovirali dostop do podatkovnih zbirk. Knjižnice smo tudi opozarjali na
nepravilne spletne povezave na njihovih spletnih straneh ter jim pomagali kreirati nove.
2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih potreb glede
informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije območju
V letu 2016 smo zaključili z izdelavo analize območja OOK. Za vseh 36 občin na območju smo
analizirali sociodemografske podatke ter analizirali izvajanje knjižnične dejavnosti glede na rezultate
meritev razvitosti za leto 2011. Izsledke smo predstavili direktorjem osrednjih knjižnic na območju.
2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
Prošenj po svetovanju glede načrtovanja knjižničnih mrež knjižnic na območju nismo prejeli.
2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega
območja OOK
Za izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike, kljub izraženi potrebi na usklajevalnem
sestanku z direktorji, v letu 2016 ni bila zainteresirana nobena knjižnica.
2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških
dejavnosti
S šolskimi knjižnicami na območju smo koordinirali bibliopedagoške aktivnosti v okviru projektov
Rastem s knjigo za osnovnošolce in Rastem s knjigo za srednješolce. Knjižnicam na območju smo
distribuirali knjige v sklopu projekta. V vsebino bibliopedagoških ur je bila vključena tudi funkcija
Osrednje knjižnice Celje kot osrednje območne knjižnice.
2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju
Ažurno pripravljamo poseben seznam gradiva namenjen uporabnim z motnjami branja (disleksijo).
Seznam gradiva je dostopen na spletni strani: http://www.knjiznica-celje.si/sl/o-nas/za-posebneskupine-uporabnikov/knjige-prijazne-bralcem-z-disleksijo . Gradivo označujemo tudi v katalogu
COBISS, kar je v pomoč knjižnicam na območju pri izgradnji podobnih zbirk.
Kot vsako leto, smo tudi v letu 2016 pripravili poročilo o knjižničnih storitvah za posebne skupine
uporabnikov v knjižnicah na območju.
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami
Z drugimi območnimi knjižnicami je Osrednja knjižnica Celje sodelovala v okviru delovnih skupin OOK,
ki jih vodi koordinatorica v NUK.
Skupaj z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Mestno knjižnico Ljubljana smo v okviru projekta
Predloge dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic pregledali stanja spletnih strani slovenskih
splošnih knjižnic ter pregledali tuje dobre prakse.
2.10 koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK
2.11 usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih knjižnicah
(OK) na območju OOK
Območna koordinatorica je knjižnicam na območju nudila svetovanje na področju vzdrževanja
računalniških sistemov.
Učinki in doseženi rezultati:
Ocenjujemo, da smo načrtovani program v okviru naloge svetovanje knjižnicam območja izvedli
uspešno. Aktivnosti in izobraževanja, ki jih je organizirala Osrednja knjižnica Celje, so bile dobro
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obiskane. V letu 2016 kljub promociji podatkovnih zbirk, nismo dosegli načrtovanega obiska
podatkovnih zbirk. Obiskanost podatkovnih zbirk dostopnih na daljavo se sicer izboljšuje,
ugotavljamo pa, da v glavnem na račun osrednje območne knjižnice. Obisk podatkovnih zbirk s
strani uporabnikov knjižnic na območju je na žalost zanemarljiv. S svetovanjem, ki ga izvaja
osrednja območna knjižnica, knjižnice na območju kvalitetno načrtujejo razvoj, skrbijo za
varnost svojih informacijskih sistemov ter skrbijo za posodabljanje IKT v knjižnicah. Knjižnice na
območju so aktivne pri sooblikovanju letnih programov nalog OOK. Že več let zapored
ugotavljamo, da so dogodki, ki jih organiziramo za knjižnice na območju slabše obiskani.
Knjižnice kot razlog navajajo prezaposlenost, oziroma pomanjkanje kadra.
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
Letni cilji:
načrtovanje in koordinacija domoznanske dejavnosti na območju;
koordinirano pridobivanje domoznanskih gradiv in posredovanje ob tem zbranih
informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici;
koordinirana bibliografska obdelava domoznanskega gradiva in graditev kvalitetne ter
aktualne zbirke domoznanskih informacijskih virov;
krepitev domoznanskih aktivnosti v posameznih knjižnicah na območju in povezovanje
z namenom izmenjave dobrih praks in skupne promocije domoznanstva na območju;
digitalizacija domoznanske kulturne dediščine, ki jo želimo objaviti na knjižničnih
portalih in tako omogočiti uporabnikom brezplačen neposredni dostop do digitalizirane
kulturne dediščine in s tem boljše poznavanje lokalne in regionalne ter posredno tudi
nacionalne kulturne dediščine in krepitev identitete na navedenih nivojih;
promocija domoznanske dejavnosti;
koordinacija dejavnosti na območju pri vnosu vsebin na portal Kamra ter redakcijsko
delo pri delovanju portala;
sodelovanje v delovni skupini za domoznanstvo;

3.1 načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju
OOK
Knjižnicam na območju smo svetovali glede nabave, obdelave in hranjena domoznanskega gradiva.
Prav tako smo knjižnicam na območju nudili svetovanje glede digitalizacije in jim pomagali pri
reševanju avtorskopravnih dilem ter na področju pridobivanja soglasij za objavo digitaliziranega
gradiva na spletnih portalih. Organizirana sta bila dva koordinacijska sestanka z osrednjimi knjižnicami
na območju.
3.2 informiranje zavezancev za obvezni izvod
Z namenom informiranja zavezancev za obvezni izvod smo aktivnosti usmerjali v seznanjanje
potencialnih izdajateljev (šole, društva) z zakonskimi obveznostmi, ki jih nalaga Zakon o obveznem
izvodu publikacij.
3.3 posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici
V medijih in drugih informacijskih virih smo spremljali informacije o produkciji domoznanskega gradiva.
Narodni in univerzitetni knjižnici smo posredovali informacije za 26 založnikov in 93 publikacij.
3.4 seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti
muzejih in arhivih) na območju OOK
Uporabnike permanentno seznanjamo z domoznanskimi zbirkami drugih kulturnih zavodov.
Najpogosteje smo v lanskem letu uporabnike usmerjali Zgodovinski arhiv Celje ter v oba muzeja,
Pokrajinski muzej in Muzej novejše zgodovine Celje. Z vsemi tremi inštitucijami domoznanski oddelek
tudi uspešno sodeluje in promovira domoznanske projekte. Z namenom krepitve povezovalne vloge
OOK na celjskem območju in z ostalimi območji smo v program gostujočih razstav v celjski knjižnici v
preteklem letu uvrstili razstave iz partnerskih institucij.
Osrednja knjižnica Celje, ki koordinira pripravo podlistka Zgodbe iz domoznanske Kamre v časopisih
Novi tednik (47 objav) in Laški bilten (6 objav).
3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja
Knjižnicam na območju in tudi zaposleni v knjižnici smo svetovali glede obdelave domoznanskega
6

gradiva. Teme svetovanja so bila predvsem obdelava člankov, objavljenih v spletnih publikacijah,
obdelava gradiva v maski za zbirne zapise ter obdelava slikovnega gradiva. Svetovanja smo izvajali
telefonsko.
3.6 izvajanje normativne kontrole
Permanentno smo izvajali normativno kontrolo domoznanskih avtorjev ter nudili pomoč pri
razreševanju avtorjev. V preteklem letu smo redigirali 381 normativnih zapisov za domoznanske
avtorje.
3.7 izvajanje digitalizacije
Koordinirali smo pripravo gradiv za digitalizacijo in objavo v dlib-u serijskih publikacij Savinjski občan,
Savinjčan in Utrip Savinjske doline (v sodelovanju z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec), List občine
Šoštanj (v sodelovanju s Knjižnico Velenje), Utrip: glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva
Šentjur pri Celju ( v sodelovanju z Knjižnico Šentjur), Emajlirec, Slovenski hmeljar in Bohor žari (v
sodelovanju s knjižnico Šmarje pri Jelšah). V okviru projekta Mladi za Celje smo nadaljevali z
objavljanjem raziskovalnih nalog z domoznansko tematiko v vzajemnem katalogu. Opravljen je bil
prevzem 138 raziskovalnih nalog, od tega 68 osnovnošolskih in 70 srednješolskih, vključno z nalogami
projektu priključenih šol iz Vojnika, Frankolovega, Šentjurja in Rimskih Toplic. Raziskovalne naloge
smo bibliografsko obdelali, vključili v zbirko raziskovalnih nalog in polna besedila nalog vpeli v
COBISS.
Z namenom pridobivanja gradiv za portal Album Slovenije je tekom celotnega leta potekala promocija
ob podpori časopisov Novi tednik in Laški bilten, ki vsebine s portala objavljata v rubriki Album s
Celjskega (47 objav) oz. Laškega (6 objav). Poročilo o izvajanju uredništva in vnosa na portal Kamra
je v posebni prilogi.
Učinki in doseženi rezultati:
V okviru naloge koordinacije zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva smo v
preteklem letu v celoti izvedli načrtovani program. Poleg svetovanja glede obdelave
domoznanskih gradiv, informiranja zavezancev za obvezni izvod in obveščanja NUK o
zavezancih smo največ aktivnosti usmerili v projekt zagotavljanja vsebin za regijski
domoznanski portal Kamra in izvedbo aktivnosti za pripravo popisa serijskih publikacij.
Ocenjujemo, da je bil progam v okviru koordinacije domoznanske dejavnosti izpeljan kvalitetno
in uspešno.
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja OOK
Letni cilji:
Spodbujati knjižnice k permanentni skrbi za aktualnost in relevantnost njihovih
knjižničnih zbirk.
Pomagati knjižnicam pri uporabi orodij za učinkovito upravljanje z zbirkami.
Svetovati pri odprtih vprašanjih, povezanih z odpisom gradiva.
Zagotavljati, da bo gradivo, ki še lahko prispeva k širjenju znanja in informacij, prišlo na
ustrezno mesto.

4.1 Ali zagotavljate stalno hrambo
uradnih publikacij s svojega
območja?
4.2 Ali izvajate usmerjanje izločenega
gradiva?
4.3 Ali hranite za območje OOK
pomembno gradivo, izločeno iz
splošnih knjižnic na območju
OOK?
4.4 Ali hranite gradivo, ki ima status
kulturnega spomenika
regionalnega pomena?

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE
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4.5 Ali hranite gradivo, ki ima status
kulturnega spomenika lokalnega
pomena?

DA

NE

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju OOK ( navedite knjižnice)
1. Knjižnica Velenje
2.
3.
SKUPAJ:
Učinki in doseženi rezultati:
Iz knjižnic na območju smo prejeli en seznam odpisanega gradiva, ki je obsegal 430 enot
gradiva, od katerih nismo izbrali nobene enote. Redno smo odpisano gradivo iz svoje knjižnice
ponujali tudi ostalim OOK-jem.
Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki za podlago
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v
računovodstvu knjižnice.
Obvezni prilogi3:
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog OOK
Priloga 2: Finančna zgradba izvedenega programa posebnih nalog OOK

Datum:

žig

28. 2. 2017

3

Podpis odgovorne osebe:
mag. Polona Rifelj

K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca.
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Posebne priloge4 (npr. podrobnejši opisi izvedenih projektov, izdelava strokovnih elaboratov za
osrednje knjižnice na območju za potrebe knjižnične dejavnosti npr. širitev knjižnične mreže,
vzpostavitev novih izposojevališč, oprema IKT…)
..
.
.

Priloga 3
Poročilo o območnem uredništvu portala Kamra
Aktivnosti območnega urednika domoznanskega portala Kamra so obsegale:















portal Kamra smo predstavili na VTV v oddaji Dobro jutro, 24. 3. 2016.
Organizirali in izvedli smo tečaj za vnašalce vsebin na portal Kamra v Celju in v
Velenju.
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) smo v City centru Celje predstavili
Album Slovenije.
Pridobivali smo nove partnerje za Kamro.
Urejali smo profil Kamra na Facebook-u in objavljali vsebine s portala na raznih
»krajevnih« fb skupinah (npr. Maribor Moje mesto, Stare vedute in fotografije Celja
…).
Sodelovali smo v skupini za prenovo portala.
Skrbeli smo za twitter profil Kamre.
Uredili smo Kamrin kotiček v Osrednji knjižnici Celje.
Na kratko smo predstavili Kamro OŠ Braslovče (8. razred) med obiskom v OKC
Na sestanku OOK Celje smo predstavili Kamro in rezultate.
Pripravili in izvedli smo zbiranje spominov v tednu Dnevov evropske kulturne
dediščine2016.
Zbiranje spominov na 1. svetovno vojno in zbiranje starih fotografij v Osrednji
knjižnici Celje za Album Slovenije je potekalo skozi vse leto.
Digitalne zbirke, novice in Album Slovenije smo promovirali na profilih družbenih
omrežjih Facebook in twitter.
Skozi celo leto smo 1x tedensko objavljali v Novem tedniku podlistek Zgodbe iz
domoznanske Kamre in rubriko Album s Celjskega. Za slednjo rubriko smo kot vir
uporabljali Kamrin Album Slovenije. Šestkrat letno smo rubriki objavljali tudi
lokalnem časopisu Laški bilten.

V okviru letnega načrta za objavo vsebin na portalu Kamra vključno z Albumom Slovenije smo
tekom celotnega leta pridobivali partnerje (organizacije in posameznike) za objavo na portalu.
Za objavo v Albumu Slovenije smo od desetih zasebnih imetnikov pridobil 185 fotografij, od tega
jih je bilo v preteklem letu objavljenih 47.
Zgodbe iz domoznanske Kamre in Album s Celjskega (Laškega)
Za objavo v rubriki Zgodbe iz domoznanske Kamre v časopisu Novi tednik smo pripravili
podlistek: Osrednja knjižnica Celje – vrata v vse čase in prostore (11 objav), v sodelovanju s
partnerji pa smo pripravili še dva podlistka: Zima: od strahu k veselju (13 objav) (partner
Zgodovinski arhiv Celje) in Sedem desetletij s celjskimi Žabami (12 objav) (partner Big band
Žabe).
Za rubriko z enakim imenom v časopisu Laški bilten je bilo pripravljenih 6 nadaljevanj podlistka
z naslovom Z Možnarjem po Laškem in okolici.
Za navedena časopisa smo pripravljal tudi vsebini za rubriko Album s Celjskega (47 objav) oz.
Album Laškega (6 objav).

4

V nadaljevanju lahko na tem obrazcu podrobneje opišete posamezne projekte (npr. digitalizacija…).
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Na portalu Kamra je Osrednja knjižnica Celje objavila, oziroma koordinirala vnos naslednjih
zgodb:
Digitalno zbirko Partner pri DZ
Objavila organizacija Naslov digitalne zbirke
vnesel
Knjižnica Šmarje pri Zbirka kipov šmarske Kalvarije v Muzeju
Mateja Žagar
Jelšah
baroka
Knjižnica Velenje
Zgodbe velenjskih starih hiš
Andreja Ažber Muzej Velenje
Knjižnica Velenje
Nekoč je bilo jezero
Medobčinska splošna Mož, ki je sooblikoval Savinjsko dolino:
knjižnica Žalec
Fran Roblek (1865-1935)
Vincencij Bielecki - poljski in slovenski
cesarsko-kraljevi
uradnik,
podjetnik,
OKC
posestnik,
rodoljub
in
podpornik
slovenskega šolstva v Gorici
OKC
Nov most, nova struga

Silvo Grmovšek Muzej Velenje
Karmen Kreže
Srečko Maček
Srečko Maček

OKC

Zobozdravstvena zbirka Muzeja novejše
Robert Ožura
zgodovine Celje

OKC

Celjski strop - evropska mojstrovina

Robert Ožura

OKC

Drsalni klub Celje

Robert Ožura

OKC

Osrednja knjižnica Celje – vrata v vse
Robert Ožura
čase in prostore
Pihalni orkester Prebold
Robert Ožura

OKC
Splošna
knjižnica
Furmanstvo na Konjiškem
Slovenske Konjice

Muzej novejše
zgodovine
Celje
Pokrajinski
muzej Celje
Drsalni
klub
Celje
Janja
Jedlovčnik
Manuela Fonda

Ana Miličevič

Objavljeni multimedijski elementi celjske pokrajine v letu 2016 na Kamri:
Ime organizacije
Osrednja knjižnica Celje
Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Knjižnica Velenje
Knjižnica Laško
Skupaj

Število MME
367
11
78
58
34
3
551

Zgodbe, objavljene s strani Osrednje knjižnice Celje, so v letu 2016 zabeležile 35.901 obiskov.
V sklopu Kamre smo v času Dnevov evropske kulturne dediščine 30. septembra 2016
organizirali zbiranje spominov.
Moderirali smo FB profil portala Kamra, na katerem smo sproti objavljali, vsaj dve vsebini
dnevno, novosti s portala (nove digitalne zbirke in novice) in zanimive vsebine iz Kamrinega
arhiva.

Pokrajina
Celjska pokrajina

Naslov zbirke
»Kje so tiste gostilne, ki so včasih bile …«
Zima : od strahu k veselju
Mavrični svet Schützove keramike
KONJICE - z legendo skozi zgodovino
Arja vas skozi čas

Število
ogledov
5225
1638
1616
1582
1519
10

Celjski strop - evropska mojstrovina
Občina Polzela skozi čas
Celjani so jih poznali
Drsalni klub Celje
Po kom se imenujejo ulice mojega Celja?
Stavbna dediščina mozirskega trga
Kako so kuhale gospodinje na Celjskem
Celjski poklicni fotografi v 19. in začetku 20. stoletja
Od pšenice do kruha
Herman Potočnik Noordung (1892-1929)
Furmanstvo na Konjiškem
Sedem desetletij s celjskimi Žabami
500-letnica slovenskega kmečkega upora
Mesto v objemu voda - poplave v Celju v 20. stoletju
140 korakov po zgodovini Cinkarne Celje
Simon Kukec – podjetnik, pivovar in hmeljar
Muzejska zbirka orožja Pokrajinskega muzeja Celje
Zeleno za vse čase - zapuščina Alojza Kojca (1898 –
1945)
Celjski mestni park - narava v mestu in mesto v naravi
Razvoj slovenskega glasbenega šolstva v Celju
Zbirka kipov šmarske Kalvarije v Muzeju baroka
Od Nove poti do Novega tednika
Razvoj Godbe na pihala Slovenske Konjice
Spomini na Konjičana
Narodna čitalnica v Celju (1862 – 1927)
Po 140-letni poti gasilstva v Celju
Laška pihalna godba
Hum - hrib nad Laškim
80 let operete v Žalcu
Celjski magistrat
Rokopisi Filipa Orožna iz Hrastnika
Rudniška železnica Žalec - Zabukovica
Osrednja knjižnica Celje – vrata v vse čase in prostore
Ko bo svoboda zasijala
Ulice in trgi Rogaške Slatine
Spomini iz 1. svetovne vojne
Vincencij Bielecki - poljski in slovenski cesarsko-kraljevi
uradnik, podjetnik, posestnik, rodoljub in podpornik
slovenskega šolstva v Gorici
Zgodbe velenjskih starih hiš
100 let stavbe Občine Rogaška Slatina
Prva svetovna vojna v dokumentih celjskega arhiva
Gora Oljka »Savinjska Šmarna gora« in njena romarska
zgodba

1388
1347
1256
1171
1135
1116
1097
1080
1039
1024
996
890
869
845
841
840
822
792
778
777
725
721
696
688
649
619
597
586
576
568
533
527
516
514
510
480

469
440
438
421
404
11

Pihalni orkester Prebold
Nekoč je bilo jezero
Z Možnarjem po Laškem in okolici
Jože Ovnik - portret nekega Trboveljčana
Mož, ki je sooblikoval Savinjsko dolino: Fran Roblek
(1865-1935)
Dvorec Tabor, Weichselstätten
Velikan Krištof s Primoža nad Ljubnim
Laški pasijon 1645-2015
Slovenci v Avstraliji
Univerza za III. življenjsko obdobje v Osrednji knjižnici
Celje
Spomini na I. osnovno šolo Celje
Srednjeveški tlakovci na Slovenskem
Barbara Celjska (1392? - 1451)
Celeja - antiqua et nova
Savinjski pust
Kralj Aleksander med nami
Delavsko Celje
Aleksander Videčnik
Anton Sovre in Šavna Peč
Razbojnik Guzej - slovenski Robin Hood
Zobozdravstvena zbirka Muzeja novejše zgodovine
Celje
Celjska legija
Raziskovalni tabori v Šaleški dolini
Leopold Lubo Odlazek – igranje knapovskih otrok iz
Trbovelj
Žička kartuzija
Alma M. Karlin (Celje, 12. 10. 1889 - 14. 1. 1950)
Trboveljske rudarske pesmi in pripovedi
Brv čez Savinjo
Rogaška Slatina na starih litografskih razglednicah
Mladi za Celje
Zbirka japonskih lesorezov iz Pokrajinskega muzeja
Celje
Zbirka AVDIOVIZUALNO Muzeja novejše zgodovine
Celje
Vladimir Levstik 1886-1957
Nov most, nova struga
Celjski biografski leksikon
I. osnovna šola Celje (1875-2015)
Začetki jadralnega letalstva v Celju
Izročilo celjske foklorne skupine

378
363
361
356
356
352
351
337
326
325
280
272
265
256
229
213
206
201
188
187
184
182
175
166
152
150
125
73
51
50
40
37
35
12
11
8
7
2
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Knjižnica: Osrednja knjižnica Celje
Številka pogodbe: 3340-16-091001
Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2016
1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA GRADIVA IN INFORMACIJ
Podatek se mora ujemati s poljem
BibSist 2.1.2 a

1.1 Načrtovani in realizirani prirast v številu naslovov in inventarnih enot
število naslovov
število enot
načrtovano doseženo načrtovano doseženo
A. OBVEZNI IZVOD
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
SKUPAJ

1.555
571
129
2.255

B. NAKUP
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Podatkovne zbirke
od tega podatkovne zbirke:
- nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega
območja
- nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega
območja izven lokacije knjižnic
SKUPAJ
SKUPAJ A + B

Podatek se mora ujemati s poljem
BibSist 2.1.2 a

1.586
682
142
2.410

0
0
0
6

0
0
0
6

0
0
0
6

0
0
0
6

6

6

6

6

6

6

6

6

0

0
2.255

0

0
2.410

Podatek se mora ujemati s poljem
BibSist 2.2.2
Uradna statistika ne šteje prilog knjig
(CD). V seštevek vpišite realno
doseženo število naslovov.

1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku
A. OBVEZNI IZVOD
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
SKUPAJ
B. NAKUP
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Elektronski viri
od tega elektronski viri:
- dostopni z lokacije knjižnice
- z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja
SKUPAJ
SKUPAJ A + B

število naslovov
slov.
tuji jeziki
1.394
161
510
61
93
36
1.997
258

0
0
0
4

0
0
0
3

4
4
4
2.001

3
3
3
261

1.2 Podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi za potrebe območja ali na
nacionalnem nivoju (samostojno ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami)
skupaj
Število vsebinskih enot (gesel), ki so jih knjižnice območja prispevale v
biografske podatkovne zbirke
Število vsebinskih enot (zapisov), ki so jih knjižnice območja prispevale na
portal DOBREKNJIGE.SI
Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje

prirast

410

17

48

25

15.220

1.233

259.396

31.335

Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje

4.696

551

Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za
območje

5.992

859

Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na dLib.si za
območje

dodati zbirko
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1.3 Člani ter posredovanje gradiva in informacij
NUK

Število prebivalcev območja OOK na dan 1.1. (SURS)
Število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)
Število vseh članov
- od tega število članov širšega območja OOK
- delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%)
Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja
Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih
po medknjižnični izposoji na območju (aktiva)
Število kopij dokumentov, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po
medknjižnični izposoji na območju (aktiva)
Število za končnega uporabnika brezplačno elektronsko posredovanih
dokumentov na območju (aktiva)
SKUPAJ AKTIVA
SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE
Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih OOK gradi sama in so
pomembni za širše območje OOK - št. vpogledov
Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki jih OOK gradi sama ali v sodelovanju
s knjižnicami na območju - št. vpogledov
Uporaba portala DOBREKNJIGE.SI - št. vpogledov v zapise knjižnic območja
Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja
Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja

NUK

15.635
3.740
#DEL/0!
300.440

Podatek se mora ujemati s
poljem BibSist 3.1.1

Delež članov širšega območja
OOK od števila prebivalcev
širšega območja OOK.

1.232
0
107
1.339
301.779
2.723
237.861
17.057
585.227
112.477
iz celotnega
območja
OOK

Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice
- število prijav
- število članov
Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice
- število prijav
- število članov
Uporaba e-knjig
- uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO)
- uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos)
Prirast 14 enot/1000 prebivalcev
Indeks prirasta

od tega iz
širšega
obm. OOK

5.572
617
-

2.005
208 Definicija BibSist:

prevzem

0
0
#DEL/0!

Prevzem je uspešno izpolnjena zahteva po vsebinski enoti iz elektronskih
virov, dostopnih na daljavo, ki jih zagotavlja knjižnica. Štejemo skupno
število uspešnih prevzemov vsebinskih enot. Pri navajanju uporabe
vsebinskih enot za namen tega vprašalnika (zlasti elektronskih knjig)
izposoja
govorimo o prevzemu, če uporabnik prenese vsebinsko enoto
132 (elektronsko knjigo) in jo lahko uporablja za nedoločen čas. V primeru, da
0 si uporabnik izposodi elektronsko knjigo za časovno omejeno obdobje, pa
govorimo o izposoji elektronske knjige.

2. STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK
2.1

Tematska svetovanja za območje OOK

2.1.1 Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK
2.1.2 Promocija območnosti
2.1.3 Sodelovanje z nacionalno knjižnico
2.2 Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država)
2.2.1 - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK
2.2.2 - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja
2.2.3 - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo)
2.2.4 - skupni projekti mednarodnega sodelovanja
2.3 Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na
posameznem območju ali v vsej državi
2.4 Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih
potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju
2.5 Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
2.6 Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente
bibliotekarstva s širšega območja
2.7 Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj
bibliopedagoških dejavnosti
2.8 Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK
2.9 Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami
2.10

Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK

2.11 Usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih
knjižnicah (OK) na območju OOK

število

število ur

24

438

4
160
52
5
1
2
2
0

30
530

1

60

1

720

1

3

0

0

0

1

2

36

2

60

7

220

0

0

10

50

0

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
3.1 Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za
knjižnice na območju

12

3
5
93

3.2

Informiranje zavezancev za obvezni izvod

30

3.3

Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici

26

3.4 Seznanjanje uporabnikov z domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih
zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK
3.5 Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega
območja

18
23

3.6

Izvajanje normativne kontrole

381

3.7

Izvajanje digitalizacije

18

4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA
Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju
SKUPAJ:

št. seznam.

št. enot

1

430

Datum:
28.02.2017

14

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

Knjižnica: Osrednja knjižnica Celje
Številka pogodbe: 3340-16-091001

Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2016
Zagotavljanje
Koordinacija
Usmerjanje
povečanega in
zbiranja, obdelave in
Skupaj
Strokovna pomoč
izločenega
SKUPAJ
zahtevnejšega
hranjenja
drugi
knjižnicam območja
knjižničnega gradiva
MK
izbora knjižničnega
domoznanskega
viri
s svojega območja
gradiva in informacij
gradiva

Izvajanje 27. čl. ZKnj

Sredstva
MK
Drugi
MK
Stroški dela*
623,46
30419,15
EPZ - delež skupnega obsega ur**
0,02
0,94
Število oseb, ki opravljajo naloge***
1
2
Stroški nakupa gradiva (brez
podatkovnih zbirk)
0,00
Stroški nakupa podatkovnih zbirk
14000,00 13101,01
Skupaj stroški nakupa knjižničnega
gradiva
14000,00 13101,01
Programski materialni stroški
digitalizacije
Stroški izobraževanj
360,00
Stroški medknjižnične izposoje
4447,65
Drugi programski materialni stroški
450,00
465,47
Stroški SKUPAJ (po realizaciji)
19521,11 13101,01 31244,62

Drugi

MK
26927,37

Drugi
4029,66

1,02
2

MK
467,44

0,00
0,00 36866,83

Drugi
58437,42

0,02
1

9939,46

638,79
638,79

467,44

4029,66

2,00
3

14000,00 13101,01

27101,01

9939,46
0,00
360,00
0,00
4447,65
0,00
915,47
638,79
0,00 88100,00 13739,80

9939,46
360,00
4447,65
1554,26
105869,46

*** Štejemo število oseb (izraženo v celih številih, brez decimalk). Končna vsota je torej število vseh oseb, ki delajo za območje.

28.02.2017

2,00
3
0,00
27101,01

** Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je mera števila zaposlenih delavcev v razmerju glede na enega zaposlenega s polnim delovnim časom v enem letu. Primer: V
knjižnici so zaposleni trije delavci: dva od njih za četrtino delovnega časa, eden pa za polovični delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 +
0,25 + 0,50 = 1).

Žig:

62467,08

0,00
0,00
14000,00 13101,01

* Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.

Datum:

SKUPAJ

Odgovorna oseba:
mag. Polona Rifelj

