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Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2021: 
 
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    

 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 20211  
 
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij2  
 
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. 

 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija zbirke 

V letu 2021 smo območno zbirko dopolnili z 2.608 enotami obveznega izvoda (2.459 naslovov) in 
naročilom šestih podatkovnih zbirk (Press Reader, Tax-Fin-Lex, Ebonitete, spletni arhiv Večera, 
EbscoHost, Ebsco eBooks). Večji del naročnine smo poravnali s sredstvi OOK, manjši del pa iz 
lastnih sredstev knjižnice na območju, sorazmerno glede na število potencialnih uporabnikov. Zbirko 
EBSCO eBooks smo skupaj naročili Osrednja knjižnica Celje in Knjižnica Velenje ter stroške 
naročnine pokrili z lastnimi sredstvi. 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/o-nas/gradivo/seznam-novosti. V okviru zagotavljanja brezplačne 
medknjižnične izposoje je bilo med knjižicami celjskega območja izvedenih 1.438 medknjižničnih 
izposoj. Iz sredstev OOK so bili kriti stroški 2.023 paketov, kar je nekoliko več kot leta 2020 (po 
pričakovanjih, saj knjižnica v letu 2021 ni bila zaprta toliko kot v letu 2020). 
 
 
 

 
1 Pri vsaki izvedeni posebni nalogi OOK navedite dosežene letne cilje, kratek opis in obseg naloge ter ocenite učinke 
oziroma dosežene rezultate. 
 
2 Vsebino vpišite v bela polja. 

mailto:andreja.videc@knjiznica-celje.si
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Javna dostopnost dokumentov 

(vpišite spletni naslov) 

Spletni naslov: www.knjiznica-celje.si  

Upravljanje knjižnične zbirke Spletni naslov:  

https://www.knjiznica-celje.si/o-nas/o-knjiznici/nabavna-

politika  

Letni načrt nakupa knjižničnega 

gradiva 

Spletni naslov: 

https://www.knjiznica-celje.si/images/Nabava/letni-nart-

nakupa-2022.pdf  

Seznam knjižničnega gradiva 

(sredstva OOK) 

Spletni naslov: 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=fi%3Dr*% 

Izvajanje brezplačne medknjižnične 

izposoje znotraj območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Brezplačna medknjižnična izposoja 

za uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Posebne zbirke regionalnega značaja (navedite novosti) 

- 

Domoznanska zbirka regionalnega značaja (navedite novost) 

V letu 2021 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 2021 smo v okviru programa OOK zagotavljali dostop na daljavo do naslednjih podatkovnih 

zbirk: 

Večer (1.1.2021-31.12.2021) 1.464,00 € financirano iz programa OOK; 

IUS info, Find Info (1.1.2021-31.3.2021) v letu 2021 smo odpovedali naročnino; 

Tax-Fin-Lex  (1. 4. 2021 – 31. 4. 2022) 3454,50 € financirano iz programa OOK; 

Ebonitete (1. 4. 2021 – 31. 3. 2022) – 3.660,00 € financirano iz programa OOK; 

PressReader (1. 5. 2021 – 30. 4. 2022) – 4.966,95 financirano iz programa OOK; 

EBSCO eBook Public Library Subscription Collection (1. 5. 2021 – 30. 4. 2022) –  1.596,37 € 

financirano iz lastnih sredstev Osrednje knjižnice Celje in Knjižnice Velenje. 

EBSCO Host (financirana iz sredstev Ministrstva za kulturo). 

 

 
Učinki in doseženi rezultati: 
 

Ocenjujemo, da smo v letu 2021 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 povečalo: 16.985 članov 
(15.228 v letu 2020). Tudi število članov širšega območja v letu 2021 (4.548) se je povečalo 
glede na 2019 (3.889), kar je pričakovano glede na to, da so bile knjižnice kljub omejitvam bolj 
dostopne kot v letu 2020. Število realiziranih medknjižničnih izposoj v OOK je rahlo upadlo: 
1.438 (2020 – 1.664), z zanesljivostjo storitev poštnega ponudnika (Pošta Slovenije) smo 
zadovoljni.  
Analiza uporabe podatkovnih zbirk dostopnih na daljavo kaže, da se obisk sicer ni povečal, je 
pa ostal na višji ravni kot pred letom 2020, ki je bilo zaradi znanih razmer precej usmerjeno na 
zagotavljanje storitev na daljavo. Število prijav na celotnem območju se je zmanjšalo za 9%, 
število članov, ki dostopajo, pa za 61%. Iz tega je razvidno, da je manj članov dostop na daljavo 
uporabljalo v večjem obsegu. Najbolj obiskane podatkovne zbirke so bile PressReader, 
eBonitete ter Tax-Fin-Lex.  
Tudi obisk portalov (Obrazi slovenskih pokrajin, Dobreknjige.si, dLib in Kamra) se je rahlo 
zmanjšal, kar prav tako pripisujemo večji dostopnosti ostalih knjižničnih storitev, ki so bile v letu 
2020 okrnjene. 
V letu 2021 smo zamenjali ponudnika pravnih vsebin (namesto IUS in FIND info smo po 
uskladitvi na območju sklenili naročnino za Tax-Fin-Lex). Zaradi tega so se skupni stroški baz 
nekoliko znižali in knjižnicam ni bilo potrebno doplačati za dostop. Nekaj sredstev, namenjenih 

http://www.knjiznica-celje.si/
https://www.knjiznica-celje.si/o-nas/o-knjiznici/nabavna-politika
https://www.knjiznica-celje.si/o-nas/o-knjiznici/nabavna-politika
https://www.knjiznica-celje.si/images/Nabava/letni-nart-nakupa-2022.pdf
https://www.knjiznica-celje.si/images/Nabava/letni-nart-nakupa-2022.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=fi%3Dr*%28n%29da%3D2021*&db=sikce&mat=allmaterials&max=100
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nakupu baz podatkov, smo prerazporedili na medknjižnično izposojo in na stroške dela 
(promocija storitev in podatkovnih baz). 
 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
(podrobnejši 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 

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 s knjižničnimi statistikami, statistik podatkovnih zbirk, 
izpolnjevanja obrazcev poziva in poročila za nakup knjižničnega gradiva in podobno. 

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 

V sodelovanju s ponudnikom portala Tax-Fin-Lex smo organizirali in izvedli 2 delavnici za uporabo 
portala s pravnimi in finančnimi vsebinami. K udeležbi so bili povabljeni vsi zainteresirani iz knjižnic na 
območju. Za pripravo in izvedbo smo porabili 10 ur. 

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 110 krat (rubrike v časopisu, spletna stran, tv-oddaje, Facebook). 

2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 

V letu 2021 koordinacija ni potekala v okviru NUK, temveč so se skupine organizirale same, Tim OOK 
pa v okviru ZSK. Z NUK smo sodelovali na področju nabave in zagotavljanja dostopa do podatkovnih 
zbirk na daljavo (tabela v Prilogi 1 zato dejansko našteva le ure, ki smo jih porabili za NUK, ne pa ure, 
ki smo jih porabili za koordinacijo sami OOK med sabo, za to smo porabili 180 ur). Jeseni je 
sklicevanje sestankov koordinatorjev prevzela Osrednja knjižnica Celje (dr. Andreja Videc), to vlogo je 
prevzela do imenovanja nacionalnega koordinatorja. 
Koordinacija: redno so se udeleževali sestankov območnih koordinatorjev, skupine za domoznanstvo 
in skupine sistemskih administratorjev. Udeležili smo se izobraževanj: 

• Predstavitev Tax-Fin-Lex, 
• 2. eFest, 
• Izobraževanje na področju finančne pismenosti v splošnih knjižnicah, 
• Izobraževanje knjižničarjev v splošnih knjižnicah za poučevanje odraslih na primeru finančne 

pismenosti, 
• Izobraževanje na področju finančne pismenosti v splošnih knjižnicah – napredna raven, 
• Obdelava in dostopnost domoznanskih zbirk v slovenskih knjižnicah, 
• Zoom za sistemske administratorje. 

 
Udeležili smo se 11 sestankov koordinatorjev, 6 sestankov sistemskih administratorjev, 2 sestankov 
skupine za domoznanstvo ter 2 sestankov Tima OOK. 

2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država) 

- 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja 

- 

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 kvalitetna leposlovna dela. Spletna stran projekta: https://www.knjiznica-
celje.si/priporocamo.    
 
Osrednja knjižnica Celje je v sodelovanju s Knjižnico Laško v okviru projekta LAS Razvoj podeželja 
pripravila besedilo priročnika Enostavna uporaba e-storitev, ki izide v letu 2022. Priročnik vsebuje 
predstavitve in koristi uporabe širokega nabora e-storitev (E-uprava, eZdravje, E-bančništvo, itd.). 
 

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

Osrednja knjižnica Celje je v letu 2021 upravljala, urejala in razvijala domoznanski spletni portal 
Kamra. Poročilo in stroškovnik sta priložena ločeno. 
Sodelovali smo v projektu Dobreknjige.si (5 sestankov urednikov, redno vnašanje vsebin). 
Prav tako smo sodelovali pri v letu 2020 združenem portalu biografskih leksikonov Obrazi slovenskih 

https://www.knjiznica-celje.si/priporocamo
https://www.knjiznica-celje.si/priporocamo
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pokrajin (3 sestanki urednikov, 2 sestanka ustvarjalcev celjsko-zasavskega biografskega leksikona , 
sodelovanje pri pripravi navodil za vnos vsebin, revidiranje vsebin, vnašanje vsebin). 
Z uredniškim delom sodelujemo tudi pri skupnem portalu splošnih knjižnic knjiznice.si (urejanje 
določenega segmenta na strani, komunikacija in 1 sestanek urednikov). 
 
Promovirali in zagotavljali smo podatke o izvajanju za uporabnike brezplačne medknjižnične izposoje. 
 
Osrednja knjižnica Celje je sodelovanju z ostalimi OOK pripravila 2. eFest, ki je med 28. in 30. 
septembrom potekal preko spleta. Programski odbor je imel 3 sestanke, sama izvedba pa je stekla iz 
Osrednje knjižnice Celje.  
Namen dogodka je bil predstaviti novosti in nekatere dobre prakse na področju informacijsko-
komunikacijske tehnologije v splošnih knjižnicah in pri upravljanju z njo. Med temami so bile tudi 
varnost v virtualnem okolju in varnostne politike v knjižnicah ter rešitve, ki so jih s pridom uporabile 
knjižnice v soočanju s situacijo pandemije koronavirusne bolezni COVID-19. Posnetki predavateljev so 
na voljo na: https://video.arnes.si/?channel=87kl1bnj35sx  
 

2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja (samo navedite projekte) 

- 

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. Med omejenim poslovanjem knjižnic v 
letu 2021 smo jih spodbujali k povečani promociji elektronskih 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 

Iz knjižnic na območju nismo prejeli želja po pripravi analiz razvojnih potreb. 
 

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

Realizacija selitve Knjižnice Štore v okviru projekta LAS – Raznolikost podeželja. Načrtovanje in 
izvedba postavitve IKT opreme in gradiva. 

2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 
območja OOK 

Za izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike v letu 2021 ni bila zainteresirana nobena 
knjižnica niti za mentorstvo niso bili zainteresirani študenti bibliotekarstva. 
Z neformalnim mentorskim delom smo pomagali pri usposabljanju zaposlene v nabavi iz Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec. Zaposlena se je uvajala pri vodji nabave in obdelave, kjer je spoznala procese 
in organizacijo dela. Za usposabljanje smo namenili 50 ur dela. 

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 za celotno območje  

Ažurno pripravljamo poseben seznam gradiva namenjen uporabnim z motnjami branja (disleksijo). 
Seznam gradiva je dostopen v katalogu: http://www.knjiznica-celje.si/sl/o-nas/za-posebne-skupine-
uporabnikov/knjige-prijazne-bralcem-z-disleksijo . Gradivo označujemo tudi v katalogu COBISS, kar je 
v pomoč knjižnicam na območju pri izgradnji podobnih zbirk. 

2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami (brez projektov) 

Z drugimi območnimi knjižnicami je Osrednja knjižnica Celje sodelovala v okviru delovnih skupin OOK 
(koordinatorji, Tim OOK, domoznanstvo, sistemski administratorji). 
Udeležili smo se 11 sestankov koordinatorjev, 6 sestankov sistemskih administratorjev, 2 sestankov 
skupine za domoznanstvo ter 2 sestankov Tima OOK. 

2.10 mednarodno sodelovanje na območju OOK (cilji, koordinacija ali izvedba, brez projektov in 

https://video.arnes.si/?channel=87kl1bnj35sx
http://www.knjiznica-celje.si/sl/o-nas/za-posebne-skupine-uporabnikov/knjige-prijazne-bralcem-z-disleksijo
http://www.knjiznica-celje.si/sl/o-nas/za-posebne-skupine-uporabnikov/knjige-prijazne-bralcem-z-disleksijo
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zamejcev) 

Razstava SOSEDJE SLOVENCI – SLOVENCI NA HRVAŠKEM (1886-1991), avtorica dr. Barbara 
Riman, od 11. decembra 2021, v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, z Inštitutom za 
narodnostna vprašanja in Slovenski veleposlaništvom v Zagrebu. 

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 glede 
na vse obremenilne okoliščine (epidemija koronavirusa, prekinitev koordinacije s strani NUK) 
izvedli uspešno oziroma smo se okoliščinam prilagodili po najboljših močeh. 
Kljub trudu in spodbujanju vseh knjižnic na območju k promociji in uporabi elektronskih virov, 
opažamo, da vse knjižnice niso izkoristile priložnosti za promocijo, saj uporaba ni porasla pri 
vseh in je uporaba pri nekaterih žal zanemarljiva. 
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. 
Aktivno smo sodelovali v vseh skupnih projektih (spletni portali) in skupinah, katerih del smo. 
 

 
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 hranjenja 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. Organiziran je bil en koordinacijski sestanek iz domoznanskega področja 
z osrednjimi knjižnicami na območju. Uspešno smo izmenjevali avtorske razstave OKC znotraj 
območja OOK in med posameznimi OOK. 

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 84 naslovov oz. 371 izvodov publikacij 
(18 zavezancev). 
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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. 

3.5 organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja  

Knjižnicam na območju in tudi zaposleni v knjižnici smo svetovali glede obdelave domoznanskega 
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 326 normativnih zapisov za domoznanske 
avtorje. 

3.7 izvajanje digitalizacije na območju 

Koordinirali smo pripravo gradiv za digitalizacijo in objavo serijskih publikacij v dLib-u. 
V sodelovanju s knjižnicami na območju smo digitalizirali naslednje serijske publikacije: 
Zasavc (2000-2002),  
Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje (1980-2010),  
Nova doba 1990-1994,  
Kapucinski toti in Toti Stari pisker (1941) in  
Zapisniki Savinjske posojilnice (1881). 
Osrednja knjižnica Celje je opravila postopke načrtovanja in vodenja projekta. Digitalizacijo in 
konverzijo metapodatkov je opravil najcenejši izvajalec. Večin gradiva, ki smo ga digitalizirali hrani 
naša knjižnica, preostanek gradiva pa smo pridobili s pomočjo partnerskih inštitucij. Digitalizirano 
gradivo je bilo predano NUK, objava gradiva na portalu dLib.si je v teku. 
 
Digitalizacija za portal Sistory: v sodelovanjem z Inštitutom za novejšo zgodovino smo izvedli 
digitalizacijo zgodovinsko pomembnih del iz naše domoznanske in rokopisne zbirke:  

• Thomas Fürstbauer: Cilli 1867-1892 : fünfundzwanzig Jahre selbständigen Gemeindewesens; 
• Fürstbauerjeva Kronika: Celje 1892-1907;  
• Ljudski živinozdravniški recepti; 
• Johann von Kalchberg, Die Grafen von Cilli;  
• Johann von Kalchberg, Ulrich Graf von Cilli;  
• Gubo, Andreas, Geschichte der Stadt Cilli vom Ursprung bis auf die Gegenwart;  
• Lepo mesto: glasilo turističnega društva Celje.  

Gradivo bo v začetku leta 2022 objavljeno na portalu SISTORY. 
 
V okviru projekta Mladi za Celje smo nadaljevali z objavljanjem raziskovalnih nalog z domoznansko 
tematiko v vzajemnem katalogu. Opravljen je bil prevzem 117 (lani 100) raziskovalnih nalog projekta 
Mladi za Celje, ki poteka v okviru pristojne Komisije v okviru Oddelka za družbene dejavnosti pri 
Mestni občini Celje, od tega 45 (lani 59) osnovnošolskih in 72 (lani 41) srednješolskih, vključno z 
nalogami projektu priključenih šol iz Frankolovega, Laškega, Loč, Rimskih Toplic, Šentjurja  in Vojnika. 
Raziskovalne naloge so bile bibliografsko obdelane in v zapise dodane povezave do polnih besedil, ki 
jih hranimo na knjižničnem serverju. Ob navedenem smo bili tudi člani Komisije Mladi za Celje. 
 
Raziskovalne naloge smo bibliografsko obdelali, vključili v zbirko raziskovalnih nalog in polna besedila 
nalog vpeli v COBISS. 
 
Poročilo o izvajanju uredništva in vnosa na portal Kamra je v posebni prilogi. 
 

3.8 domoznanski projekti (brez digitalizacije, število, naziv, kratek opis) 

Razstave: 
• Industrijsko Celje: panojska razstava na ploščadi pred knjižnico ( od marca do septembra 

2021). 
• Kapucinski toti in Toti Stari pisker: panojska razstava na ploščadi pred knjižnico ( od maja do 

avgusta 2021), 10.5. 2021 smo v okviru U3O izvedli tudi istoimensko predavanje v 
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sodelovanju z MNZC. 
• Razstava DR. AVGUST STEGENŠEK (1875-1920): ob minuli 100-letnici smrti začetnika 

slovenske umetnostne zgodovine, od 15. maja do 15. junija, v sodelovanju z Muzejem 
Laško. Kot spremni dogodek k razstavi je bilo 17. 5. 2021 v sodelovanju z Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje preko svetovnega spleta zvedeno spremno predavanje 
upokojenega celjskega škofa dr. Stanislava Lipovška, Tomaža Majcna in Vlaste Knapič. 

• Razstava ŠMARSKI PODEŽELSKI ZDRAVNIKI 1870-1970, od 19. maja do 31. avgusta, v 
sodelovanju s Knjižnico Šmarje. 

• Razstava JANEZ HAUSENBICHLER (1838-1896), hmeljar, gasilec in politik, od 1. septembra 
do 10. oktobra, v sodelovanju z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec.  

• Razstava MARPURGI: med zgodovino in literarno svobodo, od 15. oktobra do 30. novembra, 
v sodelovanju s Sinagogo Maribor, 29.11. 2021 smo v okviru U3O izvedli tudi istoimensko 
predavanje. 

• Razstava MLADI ZA CELJE – ZLATI, srebrni in bronasti na državnem srečanju mladih 
raziskovalcev Slovenije, od  24. septembra do 8. oktobra, v sodelovanju s Komisijo Mladi 
za Celje pri Mestni občini Celje. 

• Razstava 150 LET GASILSTVA V CELJU, avtorica dr. Andreja Videc, ploščad pred knjižnico, 
od 26. septembra do 31. decembra 2021, v sodelovanju z Gasilsko zvezo Celje. 

 
Učinki in doseženi rezultati: 

 
V okviru naloge koordinacije zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva v 
preteklem letu programa nismo mogli izvesti v celoti, saj smo odpovedali dve razstavi zaradi 
epidemije koronavirusa (Razstava GLEDALIŠKI LISTI SLG CELJE, ob minuli 70–letnici 
celjskega gledališča, Razstava FRANC GORIČAN (1869-1951): ob 70-letnici smrti slovenskega 
sadjarskega strokovnjaka v sodelovanju s Turističnim društvom Vojnik.). Sicer pa smo sledili 
začrtanemu programu. 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. 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? 

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 

                 
 

V zadnji stolpec navedite razlog, če tega ne izvajate (npr. gradiva knjižnica nima). 

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz OK na območju OOK (navedite knjižnice) 

1. Osrednja knjižnica Mozirje 

2. 
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3. 

4. 

 

SKUPAJ: 

 

Učinki in doseženi rezultati: 

Iz knjižnic na območju smo v letu 2021 prejeli en seznam odpisanega gradiva, in sicer iz 

Osrednje knjižnice Mozirje. Seznam je obsegal 336 enot, od katerih nismo izbrali nobene enote. 

Redno smo odpisano gradivo iz naše knjižnice ponujali tudi ostalim knjižnicam na območju ter 

drugim OOK-jem. 

 

 

Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je izvedba 
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: 11. 2. 2022             žig Podpis odgovorne osebe:  
  dr. Andreja Videc 
 

 
 
 
 
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…) so v nadaljevanju tega obrazca, ne 
posebej. 
 
PRILOGA 1: 

 
3 K poročilu obvezno priložite izpolnjena zgoraj navedena obrazca. 
4 Na tem obrazcu so priloge sestavni del.  
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Številka pogodbe: 3340-21-091001

1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA GRADIVA IN INFORMACIJ   

1.1 Načrtovani in realizirani prirast v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo

 A. OBVEZNI IZVOD

 Monografske publikacije 1.719 1.760

 Serijske publikacije 627 722

 Neknjižno gradivo 114 118

 SKUPAJ 2.459 2.600

 B. NAKUP

 Monografske publikacije 0 0 0 0

 Serijske publikacije 0 0 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0 0 0

 Podatkovne zbirke 8 8 8 8

 od tega podatkovne zbirke:

  - nabavljene iz sredstev območnosti, dostopne iz lokacij knjižnic širšega 

območja
6 6 6 6

  - nabavljene iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega      

območja izven lokacije knjižnic
6 6 6 6

 SKUPAJ 0 0 0 8

 SKUPAJ A + B 2.459 2.608

 A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki

 Monografske publikacije 1.524 195

 Serijske publikacije 575 52

 Neknjižno gradivo 73 41

 SKUPAJ 2.171 288

 Monografske publikacije 0 0

 Serijske publikacije 0 0

 Neknjižno gradivo 0 0

 Elektronski viri 6 6

 od tega elektronski viri:

  - dostopni z lokacije knjižnice 6 6

  - z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 6

 SKUPAJ 6 6

 SKUPAJ A + B 2.177 294

 1.2 Podatkovne zbirke, ki jih OOK gradi za potrebe območja ali na 

nacionalnem nivoju (samostojno ali v sodelovanju z drugimi knjižnicami) 

skupaj prirast

 Število vsebinskih enot (gesel), ki so jih knjižnice območja prispevale v biografske 

podatkovne zbirke
610 26

 Število vsebinskih enot (zapisov), ki so jih knjižnice območja prispevale na            

portal DOBREKNJIGE.SI 
329 25

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 20.960 393

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

območje
354.444 24.698

 Število objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 8.090 500

 Število objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov) na KAMRI za 

območje
8.690 504 dodati zbirko 

Knjižnica: Osrednja knjižnica Celje

Priloga 1: Poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2021

 B. NAKUP

število naslovov

število naslovov število enot

 1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku
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 1.3 Člani ter posredovanje gradiva in informacij 

 Število prebivalcev območja OOK na dan 1.1.  (SURS)

 Število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.1. (SURS)

 Število vseh članov 16.985

  - od tega število članov širšega območja OOK 4.548

  - delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) #DIV/0!

 Število izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 223.763

 Število fizičnih enot gradiva, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih 

po medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 1.362

 Število kopij dokumentov, za končnega uporabnika brezplačno posredovanih po 

medknjižnični izposoji na območju (aktiva) 0

 Število za končnega uporabnika brezplačno elektronsko posredovanih 

dokumentov na območju (aktiva) 76

 SKUPAJ AKTIVA 1.438

 SKUPAJ IZPOSOJA IN POSREDOVANJE 225.201

 Uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, ki jih OOK gradi sama in so 

pomembni za širše območje OOK - št. vpogledov 4.154

 Uporaba biografskih podatkovnih zbirk, ki jih OOK gradi sama ali v sodelovanju s 

knjižnicami na območju - št. vpogledov 119.912

 Uporaba portala DOBREKNJIGE.SI - št. vpogledov v zapise knjižnic območja 175.443

 Uporaba portala dLib.si - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 239.590

 Uporaba portala Kamra - št. vpogledov v vsebinske enote knjižnic območja 536.652

 Uporaba storitve dostopa na daljavo izven lokacij knjižnice

iz celotnega 

območja 

OOK   

od tega iz 

širšega  obm. 

OOK

  - število prijav 9.143 2.664

  - število članov 458 172

 Uporaba storitve dostopa na daljavo iz prostorov knjižnice 

  - število prijav - -

  - število čanov - -

 Uporaba e-knjig prevzem izposoja

  - uporaba e-knjig (ponudnika EBSCO) - 20

  - uporaba e-knjig (drugi ponudniki, razen Biblos) - 0

 Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 0

 Indeks prirasta #DIV/0!

Podatek se mora ujemati s 

poljem BibSist  3.1.1
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 2.  STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM NA OBMOČJU OOK

število število ur

 2.1    Tematska svetovanja za območje OOK 
32 830

 2.1.1  Strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 2 10

 2.1.2  Promocija območnosti 110

 2.1.3  Sodelovanje z nacionalno knjižnico 5 15

 2.2    Vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 7

 2.2.1   - lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK 0

 2.2.2   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 2

 2.2.3   - skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 5

 2.2.4   - skupni projekti mednarodnega sodelovanja 0

 2.3    Sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na 

posameznem območju ali v vsej državi
1 120

 2.4    Analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 

potreb glede informacijske tehnologije, rač. sistemov in digitalizacije območju
0 0

 2.5   Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
1 100

 2.6    Izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 

bibliotekarstva s širšega območja 
1 50 1 50

 2.7    Sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 

bibliopedagoških dejavnosti 
1 5 42

 2.8    Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 1 50

 2.9    Sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 21 350

 2.10    Koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 1 20

 2.11  Usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v osrednjih 

knjižnicah (OK) na območju OOK
11 22

 3.1    Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za 

knjižnice na območju 
45 11

 3.2    Informiranje zavezancev za obvezni izvod 30 11

 3.3    Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici 18 84

 3.4    Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih 

zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK
5

 3.5    Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 

območja 
8

 3.6    Izvajanje normativne kontrole 254

 3.7    Izvajanje digitalizacije 12

 3.8    Domoznanski projekti 8

 4. USMERJANJE IZLOČENEGA (ODPISANEGA) KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IZ OBMOČJA

 Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot
št. izbranih 

enot

 SKUPAJ: 1 336 0

Datum: 11. 2. 2022

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
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Priloga 2: Finančno poročilo o izvedbi programa posebnih nalog OOK - poročevalsko leto 2021

Izvajanje  27. čl. ZKnj
SKUPAJ 

MK

Skupaj 

drugi viri
SKUPAJ 

Sredstva MK Drugi MK Drugi MK Drugi MK Drugi

Stroški dela* 892,35 30312,68 28404,86 1063,83 60673,72 60673,72

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,03 1,07 0,85 0,04 2,00 2,00

Število oseb, ki opravljajo naloge*** 1 3 2 1 7 7

Stroški nakupa gradiva (brez 

podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 13545,45 13545,45 0,00 13545,45

Skupaj stroški nakupa knjižničnega 

gradiva 13545,45 0,00 13545,45 0,00 13545,45

Programski materialni stroški 

digitalizacije 5596,00 5596,00 0,00 5596,00

Stroški izobraževanj 0,00 0,00 0,00

Stroški medknjižnične izposoje 5310,93 5310,93 0,00 5310,93

Drugi programski materialni stroški 139,90 139,90 0,00 139,90

Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 19748,73 0,00 30452,58 0,00 34000,86 0,00 1063,83 0,00 85266,00 0,00 85266,00

EPZ - delež skupnega obsega ur** 0,03 1,07 0,85 0,04 2,00 2,00

Število oseb, ki opravljajo naloge*** 1 3 2 1 7 7

** Ekviva lent polne zapos l i tve (EPZ) je mera š tevi la  zapos lenih delavcev v razmerju glede na enega zapos lenega s  polnim delovnim časom v enem letu. Primer: 

V knjižnici  so zapos leni  tri je delavci : dva  od njih za  četrtino delovnega časa, eden pa za  polovični  delovni  čas . Ekviva lent polne zapos l i tve je torej en delavec 

(0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).

*** Štejemo števi lo oseb (izraženo v cel ih š tevi l ih, brez decimalk). Končna vsota je torej š tevi lo vseh oseb, ki  dela jo na  posebnih nalogah OOK za  območje. 

Primer za  2,50 EPZ je  0,25 + 1+ 0,50 + 0,25 + 0,50.

Knjižnica: Osrednja knjižnica Celje

Številka pogodbe: 3340-21-091001

* Stroški  dela  vkl jučujejo: plačni  razred, prispevke in davke, ki  se nanašajo na  delo zapos lenih, regres , dodatke, s troške prevoza na delo in mal ice.

Zagotavljanje 

povečanega in 

zahtevnejšega 

izbora knjižničnega 

gradiva in informacij

Strokovna pomoč 

knjižnicam območja

Koordinacija 

zbiranja, obdelave in 

hranjenja 

domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 

izločenega 

knjižničnega gradiva 

s svojega območja

 


