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I.

UVOD

Program dela za leto 2015 opredeljuje načrtovano vsebino, obseg in organizacijo dela v Medobčinski splošni
knjiţnici Ţalec. Pri pripravi programa smo upoštevali določila stroke, našo stopnjo razvitosti in zakonodajo.
V pripravo predloga programa dela za leto 2015 so bili povabljeni vsi sodelavci, večina se jih je aktivno
vključila z idejami in predlogi, ki bi spodbujali kakovosten razvoj knjiţnične dejavnosti v Spodnji Savinjski
dolini. Predlog programa dela je šel skozi vse faze obravnave.
Pri pripravi predloga programa dela smo upoštevali zakonske osnove, ki jih navajamo v nadaljevanju, vsekakor
pa smo sledili sodobnim trendom v knjiţničarstvu. Program je pripravljen skrajno varčevalno, realno in
racionalno.
Brezposelnost, izguba delovnih mest oz. problem preseţnih delavcev, socialne stiske … – vse to so situacije, ki v
knjiţnico vodijo vedno več ljudi. Kako jim pomagati, kaj jim nuditi - mora biti naša skupna odločitev.
Knjiţnica skrbi, da postajajo občani funkcionalno in finančno pismeni (v teh časih je finančna pismenost
ključnega pomena), nudi jim moţnosti dela na računalniku, brskanja po internetu (še vedno je ogromno ljudi
brez računalnika), pomeni jim prostor druţenja, tkanja prijateljskih vezi, je prostor, kjer se na prireditvah
srečujejo enako misleči. V knjiţnico redno prihajajo občani, ki berejo dnevno časopisje (saj si ga mnogi ne
morejo privoščiti) … Za vedno več ljudi je knjiţnica tretji prostor, saj v njej, poleg sluţbe in doma, preţivijo
največ časa.
Naša knjiţnica ţeli stopati v korak s sodobno tehnologijo, ţeli biti potrebna in všečna vsem ciljnim skupinam,
zato bomo izvajali zelo raznolike aktivnosti in z uporabniki komunicirali tudi prek sodobnih komunikacijskih
sredstev in druţbenih omreţij.
Priloga vsebinskega plana je finančni plan.
II.

ZAKONSKE OSNOVE

Strokovno delovanje, status in poslovanje Medobčinske splošne knjiţnice Ţalec temelji na določbah:
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjiţnica Ţalec,
- Zakona o knjiţničarstvu,
- Uredbe o osnovnih storitvah knjiţnic,
- Pravilniku o pogojih za izvajanje knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe,
- Pravilniku o razvidih knjiţnic,
- Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjiţnic, ki zagotavljajo knjiţnično dejavnost v
več občinah, in stroškov krajevnih knjiţnic,
- Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakona o zavodih …
Na poslovanje knjiţnice vplivajo tudi drugi predpisi in zakoni:
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, Računovodski standardi,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti …
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Delovanje knjiţnice urejajo interni akti:
- Razvojni načrt Medobčinske splošne knjiţnice Ţalec za obdobje 2013 do 2016,
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Medobčinske splošne knjiţnice Ţalec,
- Pravilnik o obratovalnem in delovnem času javnega zavoda Medobčinska splošna knjiţnica Ţalec,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Medobčinska splošna
knjiţnica Ţalec in mnogi drugi.
Vsekakor pa moramo nujno slediti Standardom za splošne knjiţnice, ki jih bomo morali izpolnjevati leta 2015,
pa trenutno za njimi zelo zaostajamo.
III. ORGANI KNJIŽNICE
Svet knjiţnice sestavlja sedem članov, od tega so štirje člani predstavniki ustanovitelja ( Peter Vipavc in Jasna
Sraka sta predstavnika Občine Ţalec, Jasmina Roter in Marija Završnik sta predstavnika občin Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor in Vransko), ena članica je predstavnica uporabnikov (Lea Uranko), dve članici pa sta
predstavnici delavcev (Karmen Jezernik - predsednica in Valerija Jerman ). Svet knjiţnice v tej sestavi je pričel
delovati junija 2013.
Pristojnosti sveta knjiţnice so:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
- predlaga ustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest,
organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira
njihovo izvajanje
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
- opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
Strokovni svet sestavljajo: Irena Verbič (predsednica), Laura Jelen, Bojan Uranjek, Polonca Bajc, Alja Bratuša,
Anka Krčmar in Andreja Hutinski. V tej sestavi so bili člani potrjeni julija 2013.
Strokovni svet zlasti:
- spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovih ustanoviteljev,
- ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen ustanovitve zavoda,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude
za reševanje teh vprašanj,
- daje predhodno mnenje svetu zavoda k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
- druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi zavoda.
Jolanda Ţeleznik sem postala direktorica 31.12.2006. Hkrati opravljam funkcijo poslovnega in programskega
direktorja. Direktorica predstavljam in zastopam knjiţnico neomejeno, organiziram in usklajujem poslovanje
knjiţnice, določam poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, sprejemam druge odločitve, pomembne za
uresničevanje smotrov in ciljev knjiţnice, in strokovno vodim knjiţnico. Mandat direktorice traja 5 let, drugi
mandat sem pričela 31.12.2011.

4

IV.

USTANOVITELJSTVO

Ustanoviteljice Medobčinske splošne knjiţnice so naslednje občine:
Občina Braslovče
12%
Občina Polzela
13%
Občina Prebold
12%
Občina Tabor
4%
Občina Vransko
6%
Občina Ţalec
53%.
Vsako leto z vsemi občinami sklenemo Pogodbo o zagotavljanju knjiţnične dejavnosti za tekoče leto, vendar
večinoma ne za zneske, ki jih načrtujemo.
Finančna obveznost za skupne stroške se med ustanoviteljice razdeli premosorazmerno s številom prebivalcev,
stroške knjiţnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju ustanoviteljice oz. občine, pa krije vsaka
ustanoviteljica oz. občina sama, torej tudi stroške investicij in investicijskega vzdrţevanja.
Medobčinska splošna knjiţnica Ţalec je vpisana v sodni register pri Okroţnem sodišču v Celju pod zaporedno
številko 1/7500/00.
Sedeţ knjiţnice: Aškerčeva 9a, 3310 Ţalec.
Matična številka: 1708520
Šifra dejavnosti: 92.511
Davčna številka: 41123506
TRR: 01390-6033657908
V.

ORGANIZIRANOST KNJIŽNIČNE MREŽE

Medobčinska splošna knjiţnica Ţalec ima v sestavi naslednje organizacijske enote:
Občinsko knjiţnico Braslovče
Občinsko knjiţnico Polzela
Občinsko knjiţnico Prebold
Občinsko knjiţnico Tabor
Občinsko knjiţnico Vransko
Občinsko knjiţnico Ţalec
Krajevno knjiţnico Griţe
Krajevno knjiţnico Liboje
Krajevno knjiţnico Petrovče
Krajevno knjiţnico Ponikva in
Krajevno knjiţnico Šempeter.
Pogoj za krajevno knjiţnico izpolnjuje le Krajevna knjiţnica Ponikva, saj so ostale manj kot 4 kilometre
oddaljene od osrednje knjiţnice ali druge krajevne knjiţnice (po Pravilniku o pogojih za izvajanje
knjiţnične dejavnosti kot javne sluţbe).
V vseh enotah nudimo obiskovalcem podobne storitve:
- izposojo knjiţničnega gradiva na dom in/ali v čitalnico,
- medknjiţnično izposojo,
- prireditve za otroke in odrasle,
- uporabo OPAC-a,
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- uporabo interneta,
- uporabo elektronskih podatkovnih baz in še mnoge druge.
V osrednji enoti imamo referenčno zbirko, ki jo gradimo za vse enote, od 26. 9. 2006 tudi domoznanski oddelek,
v katerem je zbirka domoznanskega gradiva za vso Spodnjo Savinjsko dolino. Domoznanski oddelek postaja
tesen, zato je nujno potrebno razmišljati o njegovi širitvi.
Vse enote so avtomatizirane in vidne v elektronskem katalogu Cobiss/Opac.
Iz odločbe Ministrstva za kulturo, št. 612-173/2010/64 je razvidno, da so vse enote, razen Ponikve, v 2.
kategoriji razvitosti (srednje razvite knjiţnice). Ponikva sodi v 3. kategorijo (nerazvite knjiţnice). Vse krajevne
knjiţnice so zelo mejne – komaj nekaj nad 50% predpisanih minimalnih pogojev, Ponikva pa nekaj pod 50%. JZ
Medobčinska splošna knjiţnica je tako razvrščen v II. kategorijo razvitosti, saj dosega 82 % predpisanih
minimalnih pogojev. Največ izgubljamo na račun izbora in obsega gradiva ter manjka strokovnih delavcev.
Zaposleni v organizacijskih enotah bodo:
intenzivno ugotavljali potrebe po gradivu, motivirali uporabnike za uporabo knjiţnic, organizirali kulturne
in izobraţevalne prireditve za otroke in mladino, izposojali knjiţnično gradivo, svetovali in pomagali pri
izboru gradiva, vzgajali in izobraţevali uporabnike za pravilno uporabo knjiţnice.
Osrednja knjiţnica v Ţalcu bo skrbela za:
nabavo in obdelavo gradiva, pridobivanje in obdelovanje domoznanskega gradiva, gradnjo referenčne
zbirke, strokovno svetovalno dejavnost za razvoj knjiţnic, upravljanje in strokovno vodenje knjiţnic, izdelavo
strokovnih informacij, medknjiţnično izposojo, spremljanje in uvajanje novosti v dejavnost knjiţnic,
vzdrţevanje komunikacijske tehnologije in programske opreme ter
dopolnilno izobraţevanje kadra.
VI.

KADROVSKA STRUKTURA in KADROVSKI NAČRT

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjiţnične dejavnosti, ki določa minimalne pogoje, narekuje, da bi morala imeti
Medobčinska splošna knjiţnica Ţalec 21 zaposlenih. Ima jih 13, od tega je ena za polovični delovni čas. Glede
na omenjeni pravilnik dosegamo 59,5% zaposlenost, glede na standarde, ki bodo veljali leta 2015 pa 43,1%.
Posnetek stanja:
Jolanda Ţeleznik, direktorica,
Irena Štusej, bibliotekarka,
Irena Verbič, višja knjiţničarka,
Andreja Hutinski, višja knjiţničarka,
Andrej Steničnik, knjiţničar,
Karmen Kreţe, bibliotekarka,
Bojan Uranjek, informatik VII/1,
Laura Jelen, bibliotekarka za polovični delovni čas v Ţalcu, polovični pa v Občinski knjiţnici Braslovče,
Valerija Jerman, bibliotekarka za polovični delovni čas v Občinski knjiţnici Vransko in polovični v Ţalcu,
Nina Trbovšek, strokovna sodelavka V,
Lea Felicijan, bibliotekarka za 25 ur tedensko v Občinski knjiţnici Prebold,
Renata Novak, bibliotekarka v Občinski knjiţnici Polzela,
Tina Uranko, knjiţničarka,
Tanja Trobiš, javna delavka in
Milena Blaznik, javna delavka.
Od 13 zaposlenih ima stalno prebivališče v Občini Ţalec 6 javnih usluţbencev, v Občini Prebold 1, v Občini
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Vransko 1, v Občini Celje 1, v Občini Polzela 1, v Občini Braslovče 1, v Občini Hrastnik 1 in v Občini Vojnik 1.
Tudi v letu 2015 bomo imeli dve javni delavki; eno bo financirala Občina Ţalec, eno pa sami.
Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar, višji knjiţničar in knjiţničar. Zgoraj omenjeni pravilnik
določa razmerje 70% bibliotekarjev in višjih knjiţničarjev ter 30% drugih strokovnih delavcev. Pri nas je
razmerje 82%.
Povprečna starost: 42,5 let.
Kadrovsko načrtovanje za leto 2015
V letu 2015 poleg ţe zaposlenih nujno potrebujemo še dva knjiţničarja (lahko tudi knjiţničarja in manipulanta)
in enega bibliotekarja. Posebej moram izpostaviti dejstvo, da nas tudi kadrovska podhranjenost uvršča v srednje
razvito knjiţnico po meritvah, ki jih izvaja Ministrstvo za kulturo.
Koliko bo v Medobčinski splošni knjiţnici Ţalec (in po posameznih enotah) znašal strošek dela v letu 2015 je
razvidno iz priloge.
Ves čas bomo sledili razpisanim strokovnim spopolnjevanjem v obliki tečajev, seminarjev in delavnic, kajti le
sprotno dopolnjevanje in nadgrajevanje knjiţničarskega, informacijskega, splošnega in drugih znanj, je porok
za uspešno delo v osrednji kulturno informacijski ustanovi. Potrebe uporabnikov po znanju, izobraţevanju,
informiranju, druţenju in kulturi so vedno večje, kakovostno jih lahko zadovolji le izobraţen in strokovno
napreden ter usposobljen knjiţničar. Temelj uspešnosti in prepoznavnosti je izobraţen, motiviran in prijazen
knjiţničarski delavec. Izobraţevanju bomo zato dajali absolutno prednost. V ta namen bomo porabljali lastna
sredstva, če nam jih ustanovitelji ne bodo zagotovili.
Udeleţili se bomo strokovne ekskurzije v organizaciji DBC (predvidoma maja 2015) in še strokovne ekskurzije v
lastni reţiji (zaradi ekskurzij enote ne bodo zaprte ), odšli bomo tudi na ogled knjiţnic po Sloveniji (primeri
dobrih praks). Direktorica se bo udeleţila tudi strokovnih ekskurzij, ki jih organizira Zdruţenje splošnih
knjiţnic, prav tako izobraţevanj.
VII. KNJIŽNIČNO GRADIVO — NAČRT NABAVE
Iz tabele je razvidno, koliko smo skladno z normativi in standardi načrtovali za nakup knjiţničnega gradiva.
Polovico bi naj prispevale občine ustanoviteljice, polovico pa Ministrstvo za kulturo. Planirana vrednost ne bo
doseţena. Teţko je za takšno stanje kriviti zgolj lokalne skupnosti, saj je v zadnjih letih sredstva za nakup
gradiva najbolj zmanjšalo resorno ministrstvo.
Obseg sredstev, ki jih bodo za nakup knjiţničnega gradiva občine vnesle v proračun in primerjava z
načrtovanimi (izhajamo iz poprečne cene 16 €):

občina
Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
Ministrstvo za kulturo RS
SKUPAJ

št. preb.

načrtovana sredstva
5442
6060
5002
1620
2597
21255

12.652,50
14.089,50
11.629,50
3.766,50
6.038,00
49.417,00
97.593,00
195.186,00

41976
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EUR za gradivo – podpisane
pogodbe
5.000,00
5.000,00
7.000,00
950,00
6.038,00
26.400,00
32.540,00
82.878,00

4.000 € načrtujemo za nakup podatkovnih baz, 13.000 € za nakup serijskih publikacij in 4.000 € za nakup
domoznanskega gradiva.
Podrobneje je načrt nakupa knjiţničnega gradiva opredeljen v Dokumentu o nabavni politiki iz januarja 2011 in
Načrtu nakupa knjiţničnega gradiva za leto 2015, v katerem so zapisani kriteriji nakupa oz. prirasta gradiva,
merila za vrednotenje kakovosti in dostopnosti načrtovanega nakupa knjiţničnega gradiva, aktualiziranje
knjiţnične zbirke, vsebinski kriteriji, po katerih bo knjiţnica oblikovala letni nakup gradiva, okvirni vsebinski
kriteriji, cilji, ki jih ţeli knjiţnica doseči z načrtovanim nakupom in utemeljitev zastopanosti tematskih oz.
predmetnih področij. Oba omenjena dokumenta sta objavljena na spletni strani knjiţnice (www.zal.sik.si).
Tudi na tem mestu izpostavljamo, da bomo pri nabavi knjiţničnega gradiva sledili kriteriju 60% stroke in 40%
leposlovja. Za mladino in otroke bomo skušali zagotavljati 30% gradiva. Ves čas pa bomo čim bolj upoštevali
potrebe uporabnikov, ki jih izraţajo na posebnem obrazcu. Upoštevali bomo tudi posamezne skupine s
posebnimi potrebami.
Poleg konvencionalnih gradiv bomo upoštevajoč interese in ţelje uporabnikov nabavljali tudi nekonvencionalna
gradiva. Ţal pa bomo morali upoštevati tudi prostorske pogoje. V Ţalcu nimamo primernega prostora za
hranjenje video kaset, dvd-jev in cd-jev. Situacija je podobna skoraj v vseh enotah. Najbolj utesnjeno je poleg
Ţalca, v Braslovčah, Šempetru in Petrovčah.
Posebno pozornost bomo namenjali graditvi referenčne zbirke, v kateri je drago in dragoceno gradivo, ki ga ne
posojamo na dom, moţno pa ga je preslikati. To zbirko imamo samo v enoti v Ţalcu (kajti neracionalno bi bilo
nabavljati npr. drage zakone za vseh enajst enot), uporabljajo pa jo uporabniki iz vseh enot.
Posodabljali bomo premično zbirko, v kateri bodo knjige, namenjene kroţenju med krajevnimi knjiţnicami.
Tudi v letu 2015 bomo ponujali uporabo elektronskih podatkovnih baz (TAX-FIN-LEX, GVIN, EBSCO HOST,
GROVE MUSIC …) v koordinaciji z Osrednjo knjiţnico Celje.
V svojo zbirko bomo vključili tudi e-knjige, skladno s ponudbo in presojo večine slovenskih splošnih knjiţnic.
Sicer pa načrt nakupa knjiţničnega gradiva predvideva 90 % tiskanih medijev (knjig, brošur, periodičnega
gradiva) in 10 % neknjiţnega gradiva.
Načrt nakupa neknjiţnega gradiva zajema:
- glasbene posnetke, videograme, elektronske medije (zgoščenke,
multimedija) in igrače za otroke (30 %),
- glasbene posnetke, igrane filme in izobraţevalne dvd-je za odrasle (65 %),
- notno gradivo,
- elektronske podatkovne zbirke z moţnostjo oddaljenega dostopa,
- domoznansko neknjiţno gradivo: fotografije, razglednice, zemljevidi, drobni tiski (5 %).
Domoznansko neknjiţno gradivo pridobivamo še z drugimi orodji nabavne politike, predvsem z darovi.
Vsekakor bomo uporabnikom nudili širok izbor knjiţničnega gradiva, ki bo ustrezal njihovim potrebam po
informacijah in ţeljam po izobraţevanju, kulturi, raziskovanju in znanstvenemu delu ter razvedrilu.
Osnovni namen letne nabave knjiţničnega gradiva je:
 slediti kriterijem in strokovnim priporočilom,
 pridobiti kar največ novih naslovov, s čimer je zagotovljena raznolikost znanja,dvigovati kakovost
knjiţnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi izdajami ter z zamenjavo zastarelih
vsebin z novimi, sveţimi,
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 zagotoviti ustrezno število izvodov gradiva glede na potrebe in pričakovanja uporabnikov,
 skrbno nabavljati gradivo, pomembno za naše okolje, za domoznanski oddelek,
 načrtno in sistematično graditi in vzdrţevati referenčno zbirko.
Ves čas bomo iskali najugodnejše ponudnike, se pogajali za čim večje popuste, veseli pa bomo tudi aktualnih
darov. Gradivo bomo kupovali pri različnih zaloţbah oz. zastopnikih.
Skladno s pravili stroke bomo sproti odpisovali neaktualno, zastarelo in poškodovano gradivo.
Za dopolnjevanje zbirke (vsebinsko in tehnično) sta odgovorni Irena Verbič in Laura Jelen, ki nabavljata
gradivo skladno z razpoloţljivimi sredstvi in v sodelovanju z direktorico, vodji posameznih oddelkov in enot, po
posvetu z ostalimi sodelavci, upoštevajoč pobude in interese uporabnikov, ob stalnem spremljanju nabavnih
kriterijev. Posebnost je nabava domoznanskega gradiva, ki ga nabavlja Karmen Jezernik, v sodelovanju z
direktorico, Tatjano Kač in drugimi (tudi eksternimi) strokovnjaki. Za evidenco nabave in stanja serijskih
publikacij sta zadolţeni Laura Jelen in Valerija Jerman.Vsi omenjeni presojajo ponudbo skladno s prej
omenjenima dokumentoma in s svojim strokovnim znanjem selekcionirajo oz. ugotavljajo ustreznost pobud in
interesov uporabnikov. Če presodijo, da je nakup smotrn, ga opravijo, v nasprotnem primeru pa ne.
VIII. UPORABNIKI
V letu 2015 načrtujemo ohranitev vpisa novih članov in ohranitev aktivnih članov glede na leto 2014. Precej
nerealno je iz leta v leto pričakovati večji vpis (in porast ostali kazalnikov) ob vedno manjših sredstvih,
namenjenih za knjiţnično dejavnost.
Prireditveno dejavnost enačimo z ostalimi aktivnostmi v knjiţnici. Prek prireditev ljudje spoznajo knjiţnico, se z
njo zbliţajo in morda v njej tudi ostanejo.
Vsekakor je pomemben tudi izbor ustreznih gradiv in izposojni pogoji, odnos strokovnih delavcev do
uporabnikov ter urejenost knjiţničnih prostorov. Človek je razumno, še bolj pa emocionalno bitje, zato je še
posebej pomemben odnos do uporabnikov in njihovo počutje v prostoru, v katerem se nahajajo.
Izposojni rok za knjiţno gradivo je 21 dni, seveda pa bo moţno izposojeno gradivo večkrat podaljšati, če nanj
nihče ne bo čakal – tehnološki napredek omogoča različne tehnike in oblike podaljšav.
Število izposojenih enot in število obiskov naj ne bi bilo manjše kot v letu 2014.
Uporabnike bomo navajali in vzgajali za samostojno iskanje gradiva po knjiţnici in po elektronskem katalogu. V
ta namen bomo tudi v letu 2015 organizirali hitre brezplačne tečaje iskanja gradiva po Cobissu.
Posebno pozornost bomo namenili vzgajanju mladih za uporabo knjiţnice. Ţelimo, da bi jim bila knjiţnica
prijazna, zato bomo organizirali razne prireditve, ki jih navajamo pod rubriko »spremljajoča dejavnost«. Pri
tem se bomo povezovali z vrtci in šolami v lokalni skupnosti.
Pozornost bomo posvečali ljudem s posebnimi potrebami. Brali bomo oskrbovancem Doma upokojencev na
Polzeli in Našega doma na Vranskem (letno 9-10 branj v vsakem domu). Upoštevali bomo tudi potrebe
slabovidnih in slušno prizadetih v lokalni skupnosti.
Tudi na dom bomo prinašali gradivo tistim, ki ne morejo v knjiţnico. Z veseljem, namreč, pribliţamo knjigo
vsem, ki iz kakršnegakoli razloga ne morejo v knjiţnico.
Uporabnike bomo motivirali za uporabo knjiţnice z načrtno promocijo knjiţnice in knjiţnične dejavnosti. Za ta
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namen bomo porabljali lastna sredstva in sredstva ustanoviteljev, za namenska sredstva pa bomo prosili tudi
donatorje in sponzorje.
Skrbeli bomo, da bodo knjiţnični prostori še naprej urejeni in privlačni. Za uporabnika je zelo pomembno, kako
zgleda prostor, kako diši, kakšen je sprejem, ko vstopi v knjiţnico.
IX. ODPRTOST ORGANIZACIJSKIH ENOT – načrt odprtosti izposojevališč
Več ur odprtosti predlagamo Občini Braslovče, ker se bo predvidoma Občinska knjiţnica Braslovče preselila v
nove prostore. Prav tako predlagamo več ur odprtosti Občini Prebold, glede na to, da je tam čudovita, nova,
sodobna knjiţnica. Več ur odprtosti pa bi zagotovo bili zelo veseli tudi občani Občine Vransko.
Ob praznikih bodo vse organizacijske enote zaprte; zaprte bodo tudi 31.12. Dan pred praznikom bodo odprte do
14. ure.
Julija in avgusta bo v Ţalcu poletni delovni čas: ob petkih bo knjiţnica odprta do 14. ure, ob sobotah pa bo
zaprta. Poletni čas odprtosti bo tudi v občinskih knjiţnicah. Le-te bodo zaprte ob sobotah. Krajevne knjiţnice
bodo poleti zaprte en mesec – kdaj katera bomo uskladili naknadno (glede na koriščenje dopusta zaposlenih).
Večjih sprememb odprtosti ne načrtujemo, pridrţujemo pa si pravico, da izjemoma kakšen dan v enotah izven
Ţalca zapremo zaradi morebitnih izostankov tamkajšnjih delavcev, če ne bi mogli nadomestiti njihove odsotnosti
z obstoječim kadrom ( kar pa je zaradi kadrovske podhranjenosti zelo verjetno).
X. DODATNA DEJAVNOST
Organizacijske enote bodo tudi v prihodnje izvajale prireditveno dejavnost – tiste, ki so dobile namenska
sredstva veliko bolj pestro in uspešno kot tiste, ki namenskih sredstev nimajo.
Potopise, literarne večere, predstavitve knjig, pogovore z ustvarjalci in podobno bomo izvajali občasno, redno
pa pravljične ure in tematske razstave. Pravljične ure bodo v vsaki enoti najmanj enkrat mesečno. Izvajali jih
bodo zaposleni, lahko tudi zunanji izvajalci, glavni namen pa je pridobivanje mladih uporabnikov in z bralno
kulturo vzgajanje le-teh. V Ţalcu bodo pravljične urice pod naslovom »Po pravljici diši« vsak zadnji torek v
mesecu.
Redno bomo tudi organizirali tematske razstave ob vsakem pomembnejšem datumu: npr. mednarodni dan
pismenosti, obletnice rojstev pisateljev, pesnikov in podobno.
Vrsto prireditev in datume bomo s sodelavci dorekli sproti, to pa zaradi ponudbe sprotnih aktualnih dogodkov in
zaradi časovne uskladitve z Zavodom za kulturo, šport in turizem Ţalec, Zavodom za kulturo, turizem in šport
Polzela, Zavodom za kulturo, šport in turizem Vransko ter drugimi ponudniki in organizatorji podobnih
kulturnih prireditev.
Posebno pozornost bomo namenjali večernim klepetom, na katerih bomo razkrivali manj znane lastnosti znanih
osebnosti: športnikov, kulturnikov, umetnikov, zdravnikov … Politikov ne bomo predstavljali v času volilne
kampanje in priprav nanjo ter le, če so avtorji kakšne monografske publikacije v slovenščini (ne disertacije). Če
bo v interesu katerekoli politične stranke, da bi imela predstavitev knjige kateregakoli politika v knjiţnici, bo
prostor vsem strankam dostopen pod enakimi pogoji, ne pa z njim tudi samoumevnost, da bi se s politikom
pogovarjal kdo od zaposlenih v okviru svojega delovnega časa in plače, ki jo prejema zanj.
Ker pa ţelimo pribliţati knjiţnico čim širšemu krogu uporabnikov, bomo gostili tudi razna društva, skupine in
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posameznike, ki bodo s svojo predstavitvijo oz. predavanji popestrili našo prireditveno dejavnost npr. iz
športnega, hortikulturnega, turističnega, zdravstvenega in drugih področij (Utrip domoznanstva). Skratka, s
pestro in raznoliko dodatno dejavnostjo bomo skušali pridobivati nove uporabnike, jih v knjiţnici zadrţati in
poskrbeti, da bodo uporabniki imeli dostop do številnih novih znanj in spoznanj. Seveda pa bodo rdeča nit
predstavitve knjig in avtorjev. Namen vseh dejavnosti je promocija knjiţnice in zadovoljstvo različnih struktur
uporabnikov.
V sodelovanju s šolami in vrtci bomo pripravljali predstavitvene oglede knjiţnic, ki bodo del bibliopedagoške
vzgoje.
Ţe osmič bomo organizirali pravljični maraton, in sicer ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke,
t.j. 2. aprila.
Nadaljevali bomo s projektom Savinjčani beremo, t.j. bralno značko za odrasle. Maja 2015 bomo pripravili
zaključno prireditev za sezono 2014/15, v novembru 2015 pa bomo ponudili v branje
nov seznam knjig.
Nadaljevali bomo s projektom Tudi mali Savinjčani berejo, ki smo ga pričeli decembra 2013.
Tudi v naslednjih letih se bomo vključili v projekt Rastem s knjigo.
Nadaljevali bomo s študijsko bralnim kroţkom Beremo z Manco Košir, ki ga izvajamo v sodelovanju z UPI
Ljudsko univerzo Ţalec.
Sodelovali bomo v projektu Priporočamo, ki ga koordinira Osrednja knjiţnica Celje.
Vključili se bomo v Slovenski knjiţnično muzejski kviz.
Spremljajoče dejavnosti ne moremo vnaprej vsebinsko in časovno opredeliti – spremljamo tekoče aktualne
ponudbe. Le tako lahko zagotavljamo aktualnost in s tem zanimivost. Vstop na vse prireditve bo brezplačen. V
osrednji knjiţnici bomo imeli vsaj dve prireditvi vsak mesec (razen julija in avgusta), v dislociranih pa vsaj za
eno. Seveda smo pri pripravi le-teh skoraj popolnoma odvisni od sprejetih proračunov občin ustanoviteljic in od
soglasij ţupanov, da smemo sklepati podjemne in avtorske pogodbe ter najemati študentsko delo.
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Občinam ustanoviteljicam smo predlagali plan prireditev, kot sledi:
01 Žalec

2x predstava za otroke
12x pravljična ura
1x Pravljični maraton
4x ustvarjalnica
10x predstavitev knjige
10x potopisno in druga predavanja
4x razstava
1x Savinjčani beremo
1x tečaj Cobiss
1x Ko spregovori srce…
21x Rastem s knjigo
24x obisk vrtca in šole
2x Knjige menjajo lastnike
2x Knjiţna uganka in kviz
1x Mednarodni projekt sodelovanja s Kruševcem
1x Slovenski MEGA knjiţni kviz
8x Utrip domoznanstva
8x BEREMO … (študijsko-bralni kroţek Beremo z Manco Košir)
1x Večer rime in globine

Skupaj prireditve Žalec (I.)
Krajevne knjižnice 9x5 pravljična ura
1x5 poletna uganka
(5)
2x5 potopisno ali drugo predavanje
Skupaj prireditve v krajevnih knjižnicah (II.)

02 Vransko

03 Polzela

500 €
150 €
200 €
120 €
1.250 €
1.300 €
300 €
2.130 €
/
200 €
/
200 €
150 €
130 €
120 €
50 €
800 €
240 €
200 €
8.040 €
550 €
50 €
700 €
1.300 €

Skupaj prireditve Občina Žalec (I.+II.)
10 x pravljična ura s poustvarjanjem
34 x obisk vrtca
10 x literarna ura v Našem dmu
6 x poletna ustvarjalna delavnica, 1 x velikonočna, 1 x boţična
2 x predavanje za odrasle
2 x potopis
1 x literarni večer
1 x predstavitev knjige
2 x razstava
2 x bukvarna
2 x nagradna knjiţna uganka ali kiţanka

9.340 €
100 €
50 €
50 €
150 €
200 €
200 €
160 €
150 €
80 €
20 €
40 €

Skupaj prireditve Občina Vransko
9 x pravljična ura s poustvarjanjem
2x literarni večer/predstavitev knjige
2x potopisno predavanje
1x strokovno predavanje
1x tečaj Cobiss
1x predstava za otroke
1x tematska razstava
8x Beremo skupaj /projekt z OŠ Polzela/
12x obisk vrtca in šole
10x bralna ura v Domu upokojencev Polzela
1x knjiţne uganke/kviz
1x noč v knjiţnici /projekt z OŠ Polzela/
9x bralni klub z OŠ Polzela
1x pravljična joga

1200 €
500 €
300 €
200 €
200 €
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300 €
250 €
200 €
50 €
100 €
50 €

1xmedgeneracijski obisk knjiţnice /učenci s starši/ - predavanje o pomenu branja
1x oddelek podaljšanega bivanja na obisku v knjiţnici
drugo (kulturni praznik, občinski praznik, knjiţna čajanka, dan kulture …)

06 Braslovče

07 Prebold

08 Tabor

200 €

Skupaj prireditve Občina Polzela
9x pravljična ura s poustvarjanjem
2x ustvarjalna delavnica
2 x obisk OŠ Braslovče – 3. Razredi

2.350 €
300 €
100 €
100 €

Skupaj prireditve Občina Braslovče
4 x Ustvarjalno v knjiţnici
7 x Večer na Zofi
4 x Odkrivamo in predstavljamo
9 x Prisluhnimo pravljici
3 x S knjiţnico po svetu
Poletne dejavnosti

500 €
280 €
840 €
480 €
630 €
300 €
200 €

Skupaj prireditve Občina Prebold
9x pravljična ura s poustvarjanjem
1x literarni večer/predstavitev knjige
2x potopisna druga predavanja
1x prireditev v okviru obč. praznika
2x ustvarjalne delavnice
1x kviz/uganke
5x obiski vrtca in šole
1x bukvarna
drugo (pozornosti za bralce …)

3.050 €
180 €
80 €
300 €
100 €
80 €
20 €

Skupaj prireditve Občina Tabor

40 €
800 €
17.240 €

SKUPAJ
vse enote

Sredstva za prireditve sta namenili le Občina Prebold in Občina Ţalec, slednja v manjšem znesku od
načrtovanega (koliko, je razvidno iz priloge).
XI. IZPOSTAVLJENO, ker je nujno oz. zelo pomembno
Domoznanski oddelek:
- širjenje domoznanskega oddelka oz prostorov za arhiviranje domoznanskega gradiva,
- sodelovanje na DEKD,
- nadaljevanje projekta Utrip domoznanstva,
- kontinuirana (neprekinjena) nabava in obdelava knjiţnega in neknjiţnega gradiva,
- redno pridobivanje gradiva (zapuščin …),
- intenzivno zbiranje drobnega tiska vseh zaposlenih,
- občasen nakup raritet in antikvarnih knjig,
- nujna digitalizacija domoznanskega gradiva,
- promocija domoznanskega gradiva: zgodbe na Kamri, članki v lokalnih medijih, prireditve na temo
domoznanstva, razstave in predstavitve gradiva, izdaja domoznanske monografske publikacije, brošure
- ustvarjanje biografskega leksikona Spodnje Savinjske doline,
- bibliopedagoške ure na temo domoznanstva,
- terensko in raziskovalno delo,
- izobraţevanje zaposlenega v domoznanskem oddelku (licenca in sprotna izobraţevanja),
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potrebovali bi še enega strokovnega sodelavca,
vsako leto ena domoznanska prireditev v vsaki od občinskih knjiţnic,
kratka predstavitev s fotografijo »domači obraz« domoznanca na naši spletni strani (2-4x letno) in/ali v
stekleni vitrini,
digitalizacija Savinjskega Utripa (v sodelovanju z ZKŠT Ţalec) in Hmeljarja ter posredovanje na dLib,
prevod dela knjige iz leta 1620, kjer so omenjene Govče,
nadaljevanje projekta »Kako so ţiveli«. Projekt bi izvajali s pomočjo učencev Spodnje savinjskih
osnovnih šol, lahko bi povabili tudi člane Univerze za III. ţivljenjsko obdobje. Zbrano gradivo bi najprej
predstavili na kakšnem večeru v knjiţnici (+ razstava), kasneje bi posredovala zgodbo na Kamro. Če
bodo kdaj finančna sredstva, bi se pa lahko izdala kakšna knjiga.

Oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva:
- kontinuirana nabava in obdelava knjiţnega in neknjiţnega gradiva (brez prekinitev, ki lahko nastanejo
zaradi nerednih nakazil),
- informiranje o moţnosti pridobitve CIP-a za nove publikacije prek knjiţnice,
- sodelovanje pri predstavitvah knjig in pogovorih z avtorji,
- dogovor o naknadni enotni obdelavi gradiva v vseh enotah mreţe (dvd-ji – treba jih je oštevilčiti, enotna
obdelava poezije za mladino …)
Oddelek za strokovni razvoj knjižnične mreže:
- večja in boljša koordinacija med enotami in aktivno sodelovanje z domoznanskim oddelkom in oddelkom
obdelave in nabave gradiva
- potrebna bi bila zaposlitev za polni delovni čas.
Oddelek za odrasle:
- naročiti nove naslove serijskih publikacij, ki bi strokovno dopolnjevale zbirko monografskih publikacij,
- uporabnikom ponuditi tuje serijske publikacije v nemškem in angleškem jeziku.
- napis (misel, pregovor) nad zvezano konstrukcijo polic.
Oddelek za otroke in mladino:
- redno sodelovanje s šolskimi knjiţničarkami,
- redno dopolnjevanje seznama zlatih hrušk,
- označiti slikanice (ločiti od C),
- blazine za pravljične ure v obliki ţivali,
- nakup starinske omare za stare knjige,
- nakup novih igrač za otroke,
- razgovor z mladinskim avtorjem,
- dokončanje ureditve gradiva S in S 82-1 (slikanice),
- naročiti nove, aktualne naslove serijskih publikacij, namenjene otrokom in mladini.
Oddelek za izposojo:
- aktiviranje avtomatskega vračila gradiva na knjigomatu,
- razširitev ponudbe DVD-jev in oznake s piktogrami,
- povabilo bralcem, da pripravljajo Knjiţni mesečnik za odrasle ter Knjiţni mesečnik za otroke in mladino
(seznam desetih knjig, ki jih priporočajo drugim bralcem),
- brisanje članov, ki knjiţnice niso potrebovali leto in dan,
- odpis terjatev, starejših od pet let.
Oddelek za razvoj in vzdrževanje računalniškega sistema in gradnjo referenčne zbirke:
- nakup opreme za vzpostavitev samostojnega vračanja gradiva na knjigomatu,
- vključevanje v druţbena omreţja,
- stalno posodabljanje zbirke naslovov
- nakup skenerja A3.
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XII. NAČRT INVESTICIJ in investicijskega vzdrževanja
Občinam ustanoviteljicam smo posredovali potrebe po investicijah, kot sledi:
V Medobčinski splošni knjiţnici Ţalec je ţe nekaj časa najbolj pereč problem prostorska stiska, zato jo tudi
tokrat posebej izpostavljamo. Knjiţnica v Ţalcu se trenutno razprostira na 579 m2, kar je ţe dolgo veliko
premalo. Oddelek za mladino je istočasno prostor za prireditve, zato namestitev dodatnih polic ni moţna. Na
oddelku za odrasle so police povsem natrpane, zato je gradivo teţko najdljivo in izpostavljeno poškodbam.
Police so zaradi natrpanosti nevarne. Računovodski servis Petka ţeli, da prevzamemo arhivsko dokumentacijo,
mi pa je nimamo kam dati.
V obstoječih prostorih ne moremo razmišljati o vzpostavitvi e-točke, prav tako ne moremo urediti študijskega
oddelka.
Ne moremo nabavljati video kaset, DVD-jev in CD-jev, ker nimamo omar, kjer bi jih lahko hranili. Tudi, če bi
jih imeli, jih nimamo kam postaviti.
Zelo nam je ţal, ker invalidom ni omogočen dostop v nadstropje, kjer je oddelek za odrasle. Kljub temu zanje
dobro poskrbimo. Nihče zaradi tega ni prikrajšan za dostop do ţelenega gradiva in storitev.
Kot je obljubljeno, bo knjiţnica v Ţalcu v letu 2015 pridobila nekaj dodatnih prostorov.
Huda prostorska stiska je tudi v Braslovčah in Šempetru, prostor knjiţnice v Petrovčah je povsem neprimeren.
Knjiţnica je središče kulturnega in informacijskega dogajanja v lokalnem okolju. Prispeva k večanju kakovosti
ţivljenja posameznika in skupnosti, krepi pripadnost lokalni skupnosti, povezuje različne ţivljenjske sloge, krepi
kulturno ţivljenje, dviguje izobrazbeno raven in razvija pismenost, zato mora s svojo prostorsko in strokovno
urejenostjo biti zgledna, da bo privabljala vedno več novih uporabnikov (in jih tudi uspešno zadrţala). Nikakor
pa ne smemo pozabiti, da je temelj kulturnega dogajanja v lokalnem okolju prav knjiţnica in da bo v obdobju
gospodarskih teţav še bolj potrebna in pomembna. Ljudje smo socialna bitja, zato potrebujemo stik z ljudmi. Leta je lahko pogosto tudi rehabilitacija v stresnih situacijah.
Sicer pa bi bilo nujno potrebno v letu 2015 v Ţalcu urediti naslednje:
- na obstoječi stavbi so nujna nekatera vzdrţevalna dela, zlasti dokončanje obnove oken in barvanje
fasade. Kupiti bi bilo potrebno nove stole za prireditve in za usluţbence ter nekaj drobnega pohištva
(zlasti na oddelku za otroke in mladino). Potreben je tiskalnik črtne kode in skener A3. Za promoviranje
prireditev bi bil dobrodošel info display.
- v enoti na Ponikvi potrebujejo računalnik s tiskalnikom.
- v letu 2014 bi za enote, ki sodijo pod okrilje občine Ţalec, potrebovali 20 000 € za zgoraj našteto ter za
nujna vzdrţevalna dela: popravila računalnikov, fotokopirnih strojev stroja, ţarnic za reflektor,
popravilo telefonov in faxa, zamenjave ţarnic … Sredstva niso načrtovana v proračunu Občine Ţalec
za leto 2015.
V Občinski knjiţnici Tabor:
2.500 €
Potrebne so dodatne police in abecede, multifunkcijski tiskalnik in termični tiskalnik. Sredstva niso načrtovana v
proračunu Občine Tabor.
V Občinski knjiţnici Vransko:
2.200 €
Potrebujem tri enosede s klubsko mizico, 10 abeced, napisi za police in kamera. Sredstva niso načrtovana v
proračunu Občine Vransko za leto 2015.
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XIII.

LASTNA SREDSTVA

V letu 2015 načrtujemo ca 42 000 € lastnih sredstev (brez javnih del) – koliko in katere v posamezni enoti je
razvidno iz priloge. 85% bomo vloţili v dejavnost, 15% bomo porabili za dodatno delovno uspešnost (iz
nejavnih prihodkov), seveda skladno z obstoječo zakonodajo in finančnimi zmoţnostmi.
Članarine za mlade do 18. leta ne bo, prav tako bodo plačila članarine oproščeni brezposelni in ljudje z več kot
80% invalidnostjo. Bomo pa dosledni pri zaračunavanju zamudnin, ki nastanejo zaradi malomarnosti. Še vedno
pa bomo bralcem dali moţnost, da z utemeljeno vlogo zaprosijo za zniţanje finančnih obveznosti (skladno s
Pravilnikom o obravnavi vlog za zniţanje zamudnine).
XIV. ZAKLJUČEK
Knjiţnice so preţivele številne zgodovinske dogodke. Skozi zgodovino so obstale in ostale. Pa ne le to – postajajo
vedno bolj pomembne pri zadovoljevanju kulturnih in informacijskih potreb ter graditvi socialnih stikov. So
prostor vseţivljenjskega učenja, ki je z nekaterimi storitvami uporabnikom na voljo vse dni v tednu 24 ur na dan.
Knjiţničarji poleg potrebnega znanja in izkušenj premoremo toliko srčnosti, prijaznosti in empatije, da
naredimo naše knjiţnice vedno bolj privlačne za vse vrste uprabnikov, saj se njihovo število še vedno povečuje.
Ne omejuje nas opis del in nalog, niti delovni čas.
Zavedamo se naše odgovornosti do vseh, ki stopajo v stik z nami. Znamo priskrbeti knjigo, četudi je v danem
trenutku nimamo, izmed poplave informacij znamo uporabniku ponuditi tisto, ki jo potrebuje ...
Verjamemo v moč knjiţnic. V to nas prepričajo odzivi in zgodbe naših uporabnikov. Včasih ni treba veliko pa je
obojestransko zadovoljstvo popolno.
Knjiţničarji se zavedamo, da je prosti čas vedno bolj dragocena dobrina, zato so naše aktivnosti usmerjene v
njegovo kakovostno zapolnitev. Prisluhnemo različnim ciljnim skupinam, vedno bolj tudi uporabnikom s
posebnimi potrebami.
Eden najpomembnejših slovenskih avantgardistov Srečko Kosovel je zapisal: »Kultura mora biti, na kateri
mora sloneti naša politika, ne pa obratno.« Ta misel je naša ţelja in upanje, da bomo uspeli ohraniti, kar smo
dosegli.
Program dela in finančni plan za let 2015 je sprejel svet zavoda na seji, ki je bila 26. 3. 2015.
Priloga:
- Finančni plan za leto 2015
Direktorica:
Jolanda Ţeleznik

Predsednica sveta:
Karmen Kreţe
Ţalec, marec 2015
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