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I. UVOD 

 

Knjižnica Lenart redno načrtuje svoje delo, ki ga v obliki rednega letnega programa vsako 

leto septembra in oktobra posreduje občinam, o njih razpravlja svet knjižnice. Kako se to 

dogaja in poteka, je odvisno od cele vrste odnosov, predvsem pa dobre volje občin.  

Leta 2013 smo na kolegiju županov uskladili financiranje z novo pogodbo in sporazumom, 

kako se bomo vnaprej dogovarjali. V letu 2013 je dogovor 100% držal. Že v letu 2014 so 

nekatere občine zniževale svoje deleže izven dogovorjenega, kar se lepo vidi v primerjalni 

tabeli finančnega stanja za leta 2013, 2014 in 2015. 

Obseg financiranja je osnova za izvajanje storitev, ki so močno okrnjene. Kljub temu jih 

navajamo v obsegu dela, ker postopek dela, vsebina knjižničarske dejavnosti in zakon to 

zahtevajo. Kvaliteta in količina izvedenega pa je odvisna od finančnih možnosti. Vsako leto 

manj je teh možnosti in kljub našemu razumevanju za krizo ni mogoče razumeti vseh 

inštitucij v tej državi, da smo vsi v enakem položaju: tisti, ki so že pred krizo imeli 

nadstandardne storitve in tisti, ki smo že vseskozi pod minimalnimi standardi. To namreč 

pomeni, da ne zagotavljamo vseh minimalnih pogojev za obstoj. S tega zornega kota namreč 

ni mogoče razumeti, kako lahko še znižujemo sredstva, ki so bila že zdavnaj daleč premalo za 

zakonito izvajanje javne knjižnične službe.  

Izvajanje te službe pomeni namreč zagotavljanje: prostorskih, kadrovskih in materialnih 

pogojev in uporabniki so iz dneva v dan bolj občutljivi na pomanjkanje katerekoli od teh 

kategorij in ob gibanju prebivalcev iz kraja v kraj izberejo tudi knjižnico kje drugje. Ta 

razvojni vidik spremljamo v knjižnici že nekaj let. Ne samo da vemo, da je knjižnica eden 

izmed pomembnih razvojnih dejavnikov, njeno delovanje na osnovi števila prebivalcev 

uravnava demografsko gibanje prebivalstva; menimo, da bi vložek v dobro organizirano 

knjižnično dejavnost dolgoročno pomenil velik plus za okolje. 

Ker nosimo tudi odgovornost tako do javnosti, občinskih organov kot strokovnih inštitucij, 

smo glede na neodzivnost skupnosti do pogovora o izhodiščih, do katerih bi se naj izrekli že v 

lanskem letu (Načrt knjižnične mreže, Mariborska knjižnica) in bi morala biti osnova za 

nadaljnje načrtovanje, pripravili letošnji program na osnovi Pravilnika o pogojih za 

izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

Zakaj tako? Ker ta pravilnik določa minimalne pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe.  

K temu smo dodali naše specifične predloge za Slovenske gorice, s čimer smo prispevali k 

znižanju izračunov pri organizaciji krajevnih knjižnic, bibliobusnih postajališč, itd., ker vemo, 

da takih programov občine ne morejo realizirati v trenutnem stanju. 

Tudi ne pričakujemo, da bo prenova trenutnega stanja šla čez noč, vendar moramo sprožiti 

pogovore, kar si predstavljamo tako: 

- Obravnava na svetu zavoda in na kolegiju županov, 

- Obravnava na vseh občinskih svetih vseh občin v mreži Knjižnice Lenart, ob 

prisotnosti predstavnice Mariborske knjižnice, 

- Neobvezna okrogla miza skupaj s predstavniki strokovnih inštitucij (Ministrstvo 

za kulturo, NUK, Združenje splošnih knjižnic…) 

- Vse to s ciljem, da bi končno naše načrtovanje te vedno bolj zahtevne službe bilo 

enotno, pošteno in za vse razumljivo. 

Po našem mnenju in predlogih že v letu 2013 bi bilo najbolje, da bi se vsako leto pred 

postopkom proračunskega načrtovanja kolegij županov na srečanju obravnaval 

programe posrednih proračunskih uporabnikov, ki smo odvisni  bolj ali manj samo od 

občinskih proračunov, skupaj z njimi in sam nadaljnji postopek do podpisa pogodb bi 

bil zelo enostaven, predvsem pa enoten. 
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Za vse to prijazno prosimo v letošnji topli jeseni, saj smo vedno bili pripravljeni na pogovor, 

utemeljevanje dejstev in nikoli nismo želeli nič drugega kot minimalne, znosne pogoje za 

izvajanje programa. 

 

 

Marija Šauperl, univ.dipl.org. 

direktorica Knjižnice Lenart 
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II. ZAKONSKE  IN DRUGE FORMALNO PRAVNE OSNOVE 

 

►Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Ur.l.96/02, Ur.l.111/2013. 

►Zakon o knjižničarstvu, Ur.l. 87/01. 

►Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur.l.86/04 in spremembe:51/07, 67/07, 94/07. 

►Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Ur.l.29/03. 

►Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Ur.l.73/03, 

    70/08. 

►Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, Ur.l. 88/03. 

►Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 

    knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Ur.l. 19/03. 

►Pravilnik o razvidu knjižnic. 

►Nacionalni program kulture. 

►Standardi za splošne knjižnice. 

►Zakon o obveznem izvodu publikacij, Ur. l. 69/06, 86/09. 

►Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. 

►Odlok o ustanovitvi Knjižnice Lenart, MUV, 2007. 

►Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti z občinami Benedikt, Cerkvenjak, 

    Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slov. gor. 

►Strateški načrt 2013-2018. 

►Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja. 

►Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v Knjižnici Lenart, 2013. 

 

 

Dolgoročni cilji 

►Izvajanje javne knjižnične službe po meri uporabnikov in čim bolj v skladu z 

    zakonskimi normativi, prilagojeno okolju in uporabnikom. 

►Pridobiti ustrezno število in kvaliteto kadrov. 

►Delo s kadri: permanentno izobraževanje, motiviranje za delo, skrb za dobro notranjo 

    komunikacijo in sodelovanje. 

►V sodelovanju z uporabniki graditi dobro knjižnično zbirko. 

►V sodelovanju z občinami pokriti lokalne interese preko domoznanskih aktivnosti ter 

    preko različnih dogodkov, izobraževalnih oblik čim bolj približati dejavnost različnim       

    ciljnim skupinam. 

►V sodelovanju z občinami in Ministrstvom za kulturo izboljšati financiranje na glavo 

    prebivalca, da bi približali storitev slovenskemu povprečju. 

 

 

Letni cilji 

►Oblikovanje učinkovite in kakovostne zbirke in storitev. Kljub varčevalnim ukrepom iz   

    obstoječih virov izvesti čim več, interpretirati na drugačen način. 

►Uspešna priprava programa in uskladitev finančnih možnosti z občinami, podpis pogodb   

    s financerji. Delo na mreži Knjižnice Lenart, še posebej po ukinitvi bibliobusnih  

    postajališč, ki so nadomeščala krajevne knjižnice v vseh zunanjih centrih. Posredovanje  

    načrta mreže KL. 

►Prizadevanja za realizacijo čim več potreb uporabnikov in interesov lokalnih skupnosti. 

►Po sanaciji kletnih prostorov, ki jih uspešno izvaja Občina Lenart ob pomoči Ministrstva  

    za kulturo oživeti delo večnamenske Penove dvorane z razstavnimi, literarnimi,  

    socialnimi in drugimi raznovrstnimi dogodki, ki so v minulem letu zaradi del vplivali  
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    tudi na obisk knjižnice. Pričakovanja ljudi bomo uresničili s sodelovanjem z različnimi 

inštitucijami in novimi dejavnostmi, od prostovoljstva do inovativnih dejavnosti s področja 

bralne kulture, socialnega podjetnišva, kulture, informacijske pismenosti, dostopnost za 

invalide pa bo omogočila zares prijazen prostor osrednje kniižnice Slovenskih goric.  

 

 

1.Zakon o knjižničarstvu v drugem členu navaja osnovne storitve javne knjižnične službe: 

-        zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 

-        zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

-       izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih   

         virov, 

-        posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 

-        sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

-        pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 

-        informacijsko opismenjevanje, 

-        varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 

-        drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v 

nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju: 

-        pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema, 

-        dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu. 

Dejavnost iz tega člena izvajajo javni zavodi, na podlagi koncesije pa tudi druge pravne osebe 

in posamezniki. Njen obseg se določi s programom dela in finančnim načrtom oziroma s 

koncesijsko pogodbo. 

Za splošne knjižnice pa v 16. členu še dodaja: 

Splošne knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju, 

zagotavljajo storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. 

Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tega zakona tudi: 

-        sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, 

-        zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, 

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

elektronskih medijih, 

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

spodbujanju bralne kulture, 

-        organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 

potrebami, 

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

Splošne knjižnice so vključene v nacionalni vzajemni bibliografski sistem. 

Splošne knjižnice lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek 

namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

Splošna knjižnica lahko prenese posamezne naloge iz druge alinee na osrednjo območno 

knjižnico ali v soglasju z njo na drugo knjižnico s tega območja. 
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O pogojih (minimalnih) govori 36. člen: 

Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti: 

-        ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva, 

-        ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, 

-        ustrezen prostor in opremo, 

-        ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti. 

Minister, pristojen za kulturo, sprejme, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in 

znanost, pravilnik, s katerim podrobneje določi pogoje iz prejšnjega odstavka za posamezne 

vrste knjižnic. 

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja pristojno ministrstvo iz 58. člena tega 

zakona z odločbo, ki jo prejmejo ustanovitelj, knjižnica in nacionalna knjižnica. 

Knjižnica lahko začne z izvajanjem knjižnične dejavnosti po pravnomočnosti odločbe iz 

prejšnjega odstavka razen splošne knjižnice, ki lahko začne z izvajanjem te dejavnosti po 

vpisu v sodni register. 

Ob minimalnih zahtevah so tudi standardi, o katerih govori 11. člen: 

Razvoj knjižnic usmerjajo standardi in strokovna priporočila, ki se nanašajo na organiziranost 

in delovanje knjižnične javne službe in ki jih sprejme Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. 

Standardi iz prejšnjega odstavka se nanašajo na dolgoročnejše obdobje, ki ga natančneje 

določi Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. 

Če več občin soustanovi splošno knjižnico ali posamezna občina sklene pogodbo o 

zagotavljanju knjižnične dejavnosti na svojem območju s splošno knjižnico v drugi občini, se 

finančna obveznost za skupne stroške razdeli na te občine premosorazmerno s številom 

njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na 

območju občine, krije vsaka občina sama. 

Občine zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v dvanajstinah v 

skladu s pravilnikom iz 36. člena tega zakona in glede na število prebivalcev občine. 

Občine zagotavljajo sredstva za materialne stroške in nakup gradiva v skladu s sprejetim 

finančnim načrtom knjižnice. 

Skupni stroški iz prvega odstavka tega člena obsegajo predvsem materialne stroške in stroške 

dela, povezane z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne 

zbirke in bibliobusa ter z delovanjem skupnih služb. 

V dvomu, ali določeni stroški sodijo med skupne stroške, odloči minister, pristojen za kulturo. 

2. Vse podrobnosti o minimalnih pogojih izvajanja javne knjižničarske službe opredeljuje 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

O organiziranosti pravi: 

S tem pravilnikom se določijo minimalni pogoji za izvajanje javne službe po vrstah knjižnic: 

za splošne, šolske, visokošolske in specialne knjižnice ter za nacionalno knjižnico. Knjižnice 
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se pri doseganju obsega dejavnosti in storitev, ki niso določene v tem pravilniku, ravnajo po 

standardih in strokovnih priporočilih za posamezne vrste knjižnic v skladu z 11. členom 

zakona. 

Pri splošnih knjižnicah ta pravilnik določa pogoje za osrednje območne (v nadaljnjem 

besedilu: območne), osrednje, krajevne in potujoče knjižnice. 

Območna knjižnica je splošna knjižnica, ki za območje pokrajine ali dela pokrajine opravlja 

posebne naloge v skladu s 27. členom zakona. 

Osrednja knjižnica je splošna knjižnica za območje ene ali več občin, kjer po potrebi 

organizira mrežo krajevnih knjižnic ali postajališč potujoče knjižnice. 

Krajevna knjižnica je organizacijska enota osrednje knjižnice, v kateri le-ta izvaja knjižnično 

dejavnost, če gre za strnjeno naselje z najmanj 1500 prebivalci in praviloma najmanj 

4-kilometrsko oddaljenostjo od osrednje knjižnice ali druge krajevne knjižnice. 

Potujoča knjižnica je enota osrednje knjižnice, ki izvaja knjižnično dejavnost na postajališčih 

v naseljih z manj kot 1500 prebivalci ali za posebne skupine uporabnikov. 

Izposojevališče je knjižnica ali del knjižnice, ki izvaja knjižnično dejavnost za uporabnike.  

Postajališče je lokacija, na kateri potujoča knjižnica izvaja knjižnično dejavnost, oziroma kraj, 

kjer se ustavljata bibliobus ali premična zbirka. 

Pri šolskih knjižnicah ta pravilnik določa pogoje za knjižnice v osnovni, srednji, višji 

strokovni in glasbeni šoli ter v knjižnici dijaškega doma in zavoda za vzgojo in izobraževanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Pri visokošolskih knjižnicah določa pogoje za univerzitetne knjižnice in knjižnice članic 

univerz ter samostojnih visokošolskih zavodov. 

Pri specialnih knjižnicah določa pogoje za specialne knjižnice in knjižnice, ki izvajajo 

dejavnost specializiranih in osrednjih specializiranih informacijskih centrov. 

Kadar se knjižnice različnih vrst organizacijsko ali prostorsko združujejo, se morajo 

organizirati tako, da nobena od knjižničnih funkcij prejšnjih knjižnic v združeni knjižnici ni 

okrnjena. (3.čl.) 

Nabava gradiva in zbirka sta eden izmed najbolj odločujočih dejavnikov delovanja knjižnice: 

Splošna knjižnica ima ustrezen obseg gradiva, če ima v osrednji, krajevnih in potujočih 

knjižnicah ter premičnih zbirkah skupaj najmanj 3,7 enote gradiva na prebivalca svoje 

knjižnične mreže. V okviru navedenega obsega gradiva ima najmanj 0,3 enote neknjižnega 

gradiva na prebivalca. V svoji krajevni knjižnici, ki izvaja dejavnost za območje z manj kakor 

2000 prebivalci, ima najmanj štiri enote gradiva na prebivalca, vendar zbirka ne sme biti 

manjša od 6000 enot gradiva.  

 Potujoča knjižnica (bibliobus) ima v vozilu na eni vožnji najmanj 2500 enot gradiva. Vsaka 

premična zbirka vsebuje najmanj po 250 enot gradiva in jo knjižnica na postajališču premične 

zbirke menjava vsaj štirikrat na leto. 
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Splošna knjižnica omogoča dostop do elektronskih virov po svetovnem spletu v osrednji in 

vseh krajevnih knjižnicah. 

Splošna knjižnica, ki deluje na območju, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska 

narodna skupnost, ima v zbirki najmanj štiri enote gradiva na prebivalca, pripadnika narodne 

skupnosti, v jeziku te narodne skupnosti. 

 Za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami, npr. slepe in slabovidne, splošna knjižnica 

vključuje v zbirko ustrezno gradivo in omogoča njegovo dostopnost bodisi z oblikovanjem 

lastne zbirke bodisi v sodelovanju z osrednjo območno knjižnico. 

 Splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom monografskih publikacij v 

obsegu najmanj 200 enot na 1000 prebivalcev. V to je vključen letni prirast najmanj 22 enot 

neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev. 

 Poleg gradiva iz prejšnjega odstavka splošna knjižnica letno dopolnjuje zbirko osrednje 

knjižnice s prirastom najmanj 100 naslovov tekočih serijskih publikacij, zbirko vsake svoje 

krajevne knjižnice pa z najmanj 40 naslovi tekočih serijskih publikacij. Zbirko svoje krajevne 

knjižnice, ki izvaja dejavnost za manj kakor 2000 prebivalcev, dopolnjuje z najmanj 20 

naslovi tekočih serijskih publikacij na leto. 

 Osrednja območna knjižnica zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva 

tako, da poleg prirasta iz prejšnjih odstavkov letno dopolnjuje knjižnično zbirko z najmanj 14 

enotami gradiva na 1000 prebivalcev, kar vključuje tudi obvezni izvod. 

 Splošna knjižnica, ki deluje na območju, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska 

narodna skupnost, dopolnjuje zbirko tako, da za večinsko prebivalstvo zagotovi letni prirast 

monografskih publikacij v obsegu najmanj 200 enot na 1000 prebivalcev, za avtohtono 

narodno skupnost pa letni prirast najmanj 250 enot na 1000 prebivalcev, pripadnikov narodne 

skupnosti, praviloma v jeziku te skupnosti. V to je vključen letni prirast najmanj 25 enot 

neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, pripadnikov narodne skupnosti. 

Splošna knjižnica iz prejšnjega odstavka letno dopolnjuje knjižnično zbirko s serijskimi 

publikacijami v jeziku avtohtone narodne skupnosti v obsegu najmanj 15 odstotkov naslovov 

v okviru števila naslovov, določenih v drugem odstavku prejšnjega člena. 

Splošna knjižnica mora letni prirast gradiva za potrebe avtohtone narodne skupnosti v obsegu 

najmanj 200 enot monografskih publikacij na 1000 prebivalcev in v okviru tega 22 enot 

neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev pripadnikov narodne skupnosti ter 10 odstotkov 

naslovov serijskih publikacij v jeziku narodne skupnosti zagotoviti z rednim letnim nakupom 

iz sredstev občin in države ali iz drugih virov prirasta gradiva (zamena, dar).  

Vsaj 50 enot monografskih publikacij na 1000 prebivalcev, pripadnikov avtohtone narodne 

skupnosti, tri enote neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, pripadnikov narodne skupnosti, 

ter pet odstotkov naslovov serijskih publikacij v jeziku narodne skupnosti pa zagotovi država 

v okviru posebnih programov splošnih knjižnic za narodne skupnosti iz 25. člena zakona. 

Splošna knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, kadar letni prirast gradiva sestavlja 60% 

naslovov strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in drugih medijih. 

Pri izboru gradiva upošteva potrebe odraslega prebivalstva ter otrok in mladine. Slednjim 

nameni 30% naslovov gradiva v okviru letnega prirasta, če je gradivo dostopno na tržišču. 
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Odstopanja od določb prejšnjih odstavkov lahko dosežejo do dva odstotka naslovov. 

Referenčno gradivo, ki je namenjeno prezenčni izposoji, obsega največ 10% celotne 

knjižnične zbirke. 

Tako razmerje med vrstami gradiva ima vsaka krajevna knjižnica. 

Splošna knjižnica v osrednji in krajevnih knjižnicah zbira publikacije in informacije javnega 

značaja, pomembne za lokalno skupnost, ter omogoča dostop do elektronskih publikacij 

javnih oblasti na svetovnem spletu. 

Splošna knjižnica lahko za opravljanje nalog na domoznanskem in informacijskem področju 

oziroma za opravljanje dejavnosti za skupine uporabnikov s posebnimi potrebami, tudi v 

sodelovanju z drugimi knjižnicami, organizira posebne zbirke knjižničnega gradiva, vendar le 

takrat, ko ima najmanj 5000 naslovov takega gradiva. 

Območna knjižnica ima poleg gradiva, s katerim izvaja naloge osrednje knjižnice, povečan 

izbor gradiva, ki obsega zlasti čim popolnejšo zbirko slovenske založniške produkcije.  

Knjižnična zbirka splošne knjižnice je urejena tako, da omogoča prost dostop do večine 

gradiva in učinkovito samostojno uporabo, območna knjižnica pa tako, da omogoča prost 

dostop do večine aktualnega gradiva. Vsaka splošna knjižnica ima referenčno gradivo v 

prostem pristopu. 

Gradivo za mladino je postavljeno ločeno od gradiva za odrasle, pri čemer je leposlovje 

urejeno po starostnih stopnjah otrok. 

Domoznansko gradivo je postavljeno ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke, tudi če ni 

organizirano v posebno zbirko. 

Gradivo, ki je postavljeno v skladiščnih prostorih knjižnice, mora biti strokovno urejeno tako, 

da omogoča takojšnjo dostopnost. 

Splošna knjižnica je aktivno vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem. 

Splošna knjižnica ima računalniški katalog za vse svoje gradivo vsaj v osrednji knjižnici. Tudi 

krajevne knjižnice v svoji mreži vključi v vzajemni bibliografski sistem. 

Kadri so ključni element za izvajanje knjižnične dejavnosti v splošnih knjižnicah. Pravilnik 

pravi: 

Splošne knjižnice zaposlujejo strokovne, manipulativne in administrativno-tehnične delavce. 

Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar (najmanj univerzitetna izobrazba), višji 

knjižničar (najmanj višja izobrazba) in knjižničar (srednja izobrazba). Splošna knjižnica 

zaposluje strokovne delavce okvirno v razmerju 70% bibliotekarjev in višjih knjižničarjev in 

30% drugih strokovnih delavcev. 

Strokovni delavci, ki vodijo strokovno delo knjižnice ali izvajajo izbor gradiva za nakup in 

izločanje, bibliografsko obdelavo, posredovanje informacij, promocijske in izobraževalne 

storitve za uporabnike, domoznanstvo ali vodijo dejavnosti oziroma posebne zbirke, morajo 
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biti bibliotekarji ali višji knjižničarji. Direktor knjižnice mora imeti najmanj univerzitetno 

izobrazbo. 

Splošna knjižnica ima za opravljanje nalog iz 2. člena zakona najmanj 0,32 strokovnega 

delavca na 1000 prebivalcev in najmanj 1 administrativo-tehničnega oziroma manipulativnega 

delavca na 10.000 prebivalcev. Splošna knjižnica, ki ima poleg osrednje knjižnice tudi več kot 

dve krajevni knjižnici, ima najmanj 0,37 strokovnega delavca na 1000 prebivalcev. Poleg tega 

ima 1 voznika in 1,5 strokovnega delavca za obratovanje bibliobusa do obsega 40 ur 

tedensko. 

Za opravljanje dodatnih nalog iz 16. člena zakona ima knjižnica še vsaj po 0,32 strokovnega 

delavca za vsako od teh nalog, ki jo izvaja. Za opravljanje dejavnosti domoznanske zbirke 

ima 1 strokovnega delavca na prirast 5000 enot domoznanskega gradiva letno, ob manjšem 

prirastu pa sorazmerno manj. 

Prostori so tretji pomemben element delovanja knjižnice. Pravilnik pravi: 

Knjižnica ima ustrezne prostore, če razpolaga s prostorom v obsegu najmanj 300 m2 na 

10.000 prebivalcev v celotni mreži. Za uporabo gradiva v knjižnici ima splošna knjižnica 

najmanj 2 čitalniška sedeža na 1000 prebivalcev in 0,25 računalniškega delovnega mesta za 

uporabnike na 1000 prebivalcev. 

Za načrtovanje oziroma gradnjo novih prostorov veljajo določila razvojnih normativov iz 37. 

člena zakona ter standardov in strokovnih priporočil iz 11. člena zakona. 

Oprema: 

Knjižnica ima pohištveno opremo, ki ustreza njenemu namenu. 

Knjižnica ima tehnično in komunikacijsko opremo, ki omogoča strokovno delo zaposlenih in 

dostop uporabnikov do gradiva in informacij knjižnice (ustrezno opremljene računalnike za 

delovna mesta strokovnih in upravnih delavcev, telekomunikacijsko opremo, ki mora 

zagotavljati hkratno opravljanje vseh nalog knjižnice, telefone z ločenimi številkami za 

posredovanje informacij uporabnikom, tiskalnike za potrebe računalniške izposoje gradiva in 

potrebe uporabnikov, preslikovalne stroje ustreznih formatov in mikrofilmske čitalnike, avdio 

in video opremo itd.) 

Dejavnost: 

Splošna knjižnica organizira dostopnost knjižnične dejavnosti za vse prebivalce na svojem 

območju kot samostojni javni zavod. Lahko je enovita organizacija ali pa v skladu z obsegom 

dejavnosti razdeljena na notranje organizacijske enote. Če na svojem območju organizira 

mrežo krajevnih knjižnic in potujoče knjižnice, le-te niso samostojne enote, ampak so del 

službe ali oddelka za delo z uporabniki. 

Kadar so na območju splošne knjižnice naselja oziroma območja naseljena tako, da tvorijo 

zaljučeno celoto z več kot 1500 prebivalci, ki so več kot 4 km oddaljena od osrednje 

knjižnice, organizira knjižnica izposojevališča oziroma krajevne knjižnice, ter postajališča 

potujoče knjižnice za naselja z manjšim številom prebivalcev. 



 

– 11 – 

Splošna knjižnica lahko povečuje ali zmanjšuje območje svojega delovanja v skladu z 

dogovori z občinami in v soglasju s strokovnimi službami Ministrstva za kulturo in 

nacionalne knjižnice ter samoupravnima narodnima skupnostma, če gre za območja, kjer 

živijo njuni pripadniki. Dogovori morajo zagotavljati strokovnost opravljanja knjižnične 

dejavnosti na dogovorjenem območju, v primeru razdruževanja pa morajo biti predmet delitve 

tudi stroški, ki nastanejo zaradi delitve. 

Splošna knjižnica deluje v mreži, ki obsega osrednjo in krajevne knjižnice ter postajališča 

potujoče knjižnice in premičnih zbirk. Mreža je oblikovana tako, da omogoča primerno 

izvajanje knjižnične dejavnosti v vseh občinah, ki skupaj ustanovijo splošno knjižnico ali s 

knjižnico podpišejo pogodbo o izvajanju knjižnične dejavnosti (priloga Pravilnika 1: Mreža 

splošnih knjižnic v Sloveniji). Sedež samostojne knjižnice (osrednja knjižnica) je načeloma v 

občini z največjim številom prebivalstva izmed tistih, ki so soustanoviteljice ali pogodbene 

partnerice knjižnice. 

 

III. PROGRAM DEJAVNOSTI ZA SLOVENSKE GORICE  

Načrt knjižnične mreže na območju Knjižnice Lenart (predlog Mariborske knjižnice – 

osrednje območne knjižnice, junij 2014) 

 
1. Uvod 

Geografsko prostorska analiza širšega območja Mariborske knjižnice kot osrednje območne 
knjižnice razkriva slabo razvito knjižnično dejavnost na območju Občine Lenart in sosednjih 
občin Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij in Sv. Trojica . Razen osrednje Knjižnice Lenart, 
ki pokriva potrebe prebivalcev po knjižničnem gradivu v Občini Lenart, drugi prebivalci 
sosednjih občin niso v enakopravnem položaju, saj zaradi oddaljenosti, geografske 
razpršenosti, slojevitosti in razseljenosti območja ali neustrezno organizirane knjižnične 
dejavnosti na svojem območju, ne morejo enakovredno dostopati do aktualnega in 
kvalitetnega knjižničnega gradiva, podatkovnih baz, e-knjig in drugih sodobnih virov 
informacij, ki jih omogoča delovanje knjižnice na sodobnih knjižničarskih standardih in 
vključenost v slovenski knjižnično informacijski sistem. Še posebej to velja za mlade do 15. 
leta, za populacijo 65+ in predstavnike ranljivih skupin, ki imajo posledično zaradi  tega manj 
možnosti za svoj osebnostni razvoj v primerjavi s  prebivalci drugih občin, ki so poskrbele za 
ustrezen razvoj splošnega knjižničarstva na svojem območju. 
 
2. Organizacija knjižnične mreže  
Priloga 1 
 
2.1 Občinske/krajevne knjižnice  
Upoštevajoč predpisano zakonodajo in podzakonske akte s področja knjižničarstva je 
ustanovitev občinskih/krajevnih knjižnic, ki bi delovale na strokovnih temeljih in sodobnih 
knjižničarskih standardih ter bi bile vključene v sistem slovenskih splošnih knjižnic, 
utemeljena in zelo potrebna v občinskih središčih:  

• Benedikt,  

• Cerkvenjak,  

• Sv. Ana,  

• Jurovski Dol in  
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• Sv. Trojica.  
Poleg knjižnic v občinskih središčih pa je zaradi števila prebivalcev v naseljih Zg. in Sp. 
Voličina (okoli 1.300 preb.) potrebna ustrezna organiziranost krajevne knjižnice tudi v občini: 

• Lenart 
─ v naselju Sp. Voličina, kjer deluje tudi OŠ Voličina. 

Op. Izposojevališča v Voličini (od 2010) , Cerkvenjaku in Sv. Ani (od 2013)  bi bilo potrebno 
organizacijsko nadgraditi v skladu s sodobnimi knjižničarskimi standardi. Vsa tri 
izposojevališča delujejo v prostorih OŠ. 
 
2.2 Postajališča potujoče knjižnice 

Zaradi oddaljenosti in razdrobljenosti naselij predlagamo uvedbo postajališč regijske 
potujoče knjižnice (bibliobusa), ki bi prebivalce, ki živijo v oddaljenih naseljih, 2 x 
mesečno oskrboval z aktualnim knjižničnim gradivom in informacijami:   

• Občina Lenart 
─ Rogoznica  

• Občina Cerkvenjak 
─ Stanetinci  

• Sv. Ana 
─ Lokavec,  
─ Zg. Ščavnica,  
─ Dražen Vrh-del  

• Sv. Jurij v Slov. g. 
─ Zg. Partinje  

• Sv. Trojica v Slov. g. 
─ Osek  

Op. V primeru nadgradnje delovanja občinske/krajevne knjižnice Cerkvenjak dodatno postajališče v naselju Osek  
ne bi bilo nujno potrebno, saj sta naselji med seboj oddaljeni le 3,8 km. 

 

2.3 Postajališča premičnih zbirk 
Predlagamo, da skupinam uporabnikov s posebnimi potrebami in drugim ranljivim skupinam 
na območju, ki sami zaradi starosti ali bolezni ne morejo obiskovati splošne knjižnice, 
omogočimo dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij s  premičnimi zbirkami, ki bi jih 
na postajališčih v ustanovah/zavodih menjavali 1-2 x letno: 

• Občina Lenart 
─ Dom Lenart / naselje Lenart 
─ Socialno varstveni zavod Hrastovec / naselje Hrastovec v Slov. g. 

• Občina Sv. Ana 
─ Dnevno bivalna enota Socialno varstvenega zavoda Hrastovec / naselje Rožengrunt. 

Premične zbirke bi oblikovali iz fonda regijske potujoče knjižnice (bibliobusa) Mariborske 
knjižnice.   
 

3. Povzetek 
Zaradi tesne povezanosti in partnerskega sodelovanja Občine Lenart s sosednjimi občinami 
Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. Jurij in Sv. Trojica bi enakopravno in kvalitetno dostopnost 
do aktualnega knjižničnega gradiva in informacij prebivalcem tega območja lahko zagotovili z 
vzpostavitvijo organizirane knjižnične mreže, v katero bi bile vključene:  

• osrednja knjižnica: 



 

– 13 – 

─ Knjižnica Lenart   

• občinske/krajevne knjižnice: 
─ Voličina (Sp. Voličina) 
─ Benedikt, 
─ Cerkvenjak, 
─ Sv. Ana  
─ Jurovski Dol in 
─ Sv. Trojica.      

Knjižnica Lenart bi z organizacijo centralne obdelave in opreme gradiva ter izvedbo drugih 
skupnih nalog prevzela vlogo koordinatorice na tem območju, posamezne krajevne knjižnice 
pa bi postale sestavni in enakopravni del knjižnične mreže. Z vključitvijo v sistem Cobiss in z 
uvedbo enotne izkaznice bi lahko skrbele za enakopravno dostopnost do gradiva za vse 
skupine prebivalcev v svoji občini, izvajale izposojo, opravljale vlogo kulturno informacijskih 
središč, združevale in oblikovale kulturno ponudbo ter promovirale domoznansko kulturno 
dediščino. Z možnostmi sodelovanja v  partnerskih projektih digitalizacije kulturne dediščine, 
ki jih izvajamo  slovenske splošne knjižnice, pa bi  lahko dodatno doprinesle in aktivno 
sodelovale pri prepoznavnosti identitete domačega kraja.  
Izpostaviti je potrebno še pomemben dogovor o brezplačni medknjižnični izposoji med 
Mariborsko knjižnico kot osrednjo območno knjižnico, Knjižnico Lenart in Knjižnico Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica, ki bi tudi prebivalcem tega območja omogočila brezplačno 
dostavo knjižničnega gradiva. 
Upoštevajoč določila Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic bi za opravljanje teh nalog 
zaenkrat zadostovala odprtost posamezne krajevne knjižnice 4 ure tedensko, kar pomeni, da 
bi z vključitvijo v sistem enotne knjižnične mreže na racionalen način lahko pokrili odprtost 
vseh krajevnih knjižnic na tem območju. 
 
Sestavni del knjižnične mreže bi bila tudi regijska potujoča knjižnica, ki ima na tem območju 
že dolgoletno tradicijo.  S smiselno razporeditvijo postajališč bibliobusa in postajališč 
premičnih zbirk v določenih ustanovah, bi poskrbeli tudi za prebivalce v  oddaljenih krajih in 
za tiste, ki zaradi starosti ali bolezni ne morejo dostopati do knjižničnega gradiva in 
informacij.   
 
Organizacija knjižnične mreže na tem območju bi za Občino Lenart in sosednje občine z 
ustreznim ovrednotenjem skupnih in posebnih nalog na strokovnih osnovah predstavljala 
nove možnosti in izzive za partnersko sodelovanje in nove projekte. Potrebe prebivalcev so 
bile v posameznih lokalnih skupnostih že prepoznane, saj so občine med leti 2010 in 2013 
ustanovile izposojevališča v Voličini, Cerkvenjaku in Sveti Ani. 
http://www.lenart.sik.si/AmplioCMS2/public/EnterPublic.cms2#menuId=1605. Osnove za 
nadgradnjo obstoječega sistema torej že obstajajo, sedanji model bi bilo  potrebno le 
dopolniti in nadgraditi v skladu s sodobnimi knjižničarskimi standardi.  
 
S tem bi tudi občine na tem območju svojim prebivalcem omogočile enakopravne pogoje za  
izobraževanje, vseživljenjsko učenje in kvalitetno preživljanje prostega časa. 

 

 

Dokumenti: 

• Prebivalstvo - izbrani kazalniki: Občna/naselje, stanje 1.1.2013 www.stat.si 

http://www.lenart.sik.si/AmplioCMS2/public/EnterPublic.cms2#menuId=1605
http://www.stat.si/


 

– 14 – 

• Geografsko prostorska analiza območja občine Benedikt 

• Geografsko prostorska analiza območja občine Cerkvenjak 

• Geografsko prostorska analiza območja občine Lenart 

• Geografsko prostorska analiza območja občine Sv. Ana 

• Geografsko prostorska analiza območja občine Sv. Jurij v Slov. Goricah 

• Geografsko prostorska analiza območja občine Sv. Trojica v Slov. Goricah 

• Občine_zemljevid_Lenart 

• Knjižnica Lenart: Analiza knjižničnega okoliša – ustanove/zavodi/društva (osebe s 
posebnimi potrebami / posebne skupine)  

 
 
Maribor, 14.5.2014                                                             pripravila D. Lujić, 
                                                                                          vodja razvojno analitične službe 
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Priloga 1 

 

 

 

Občina 
osrednja knjižnica 

(naselje) 

krajevna 
knjižnica(naselje) 

postajališče 
bibliobusa (naselje) 

postajališče premične zbirke 
(ustanova/naselje) 

Lenart 
Knjižnica Lenart, 

Nikova ul. 9, Lenart               1Sp. Voličina Rogoznica Dom Lenart / Lenart 

        
Socialno varstveni zavod Hrastovec  / 

Hrastovec v Slov.g. 

Benedikt            Benedikt     

Cerkvenjak         2Cerkvenjak       Stanetinci   

Sveta Ana          3Sv. Ana        Lokavec 

4DBE SV zavoda Hrastovec / 
Rožengrunt 

             Zg. Ščavnica   

             Dražev Vrh - del   

Sv. Jurij v Slov. goricah           Jurovski Dol        Zg. Partinje   

Sv. Trojica v Slov. 
goricah   

       Sv. Trojica v Slov. 
g        5Osek   
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IV. STRATEŠKI CILJI KNJIŽNICE LENART V OBDOBJU 2013 – 2018 
 

UVOD:  

1.  

 »Več znanja knjižničarjev, preverjanje uporabnosti gradiva, novi uporabniki, 

zadovoljni uporabniki, nova raba gradiva, razvijanje novih (nadstandardnih) storitev, 

rast ugleda, zadovoljni zaposleni, sodelovanje z drugimi knjižnicami in dejavniki 

zunaj knjižničarstva bo naš moto – težek, a uresničen.«  

To je bila naša vizija že v minulih petih letih. Prehojeno pot bomo poskušali 

izpopolnjevati in dograjevati, določeni segmenti so tudi trajni cilji z nenehno potrebo 

po obnavljanju. 

Sodelovanje v zavodu in v krogu partnerjev: županov občin, ravnateljev šol, vrtcev in 

drugih zavodov na območju Slovenskih goric je dobilo nove razsežnosti in se je 

predvsem okrepilo. Uspešno, soglasno in predvsem v pozitivni komunikaciji 

enakovrednih partnerjev smo pozitivno razreševali delovanje na področju kulture. 

Finančna sredstva so postala posebno in težavno področje, ki ga nihče ni mogel 

predvideti v takšni obliki – omejevalnih ukrepov. Na različne načine se spopadamo z 

reševanjem težav, čeprav stiska velikokrat trka na vrata. 

Na področju programskih ciljev smo uresničili največ na področju informacijske 

pismenosti. Možnosti, ki smo jih ponudili našim uporabnikom, nas uvrščajo visoko 

med slovenskimi knjižnicami – po celotni knjižnici je dostop do interneta, tudi 

brezžični; možnosti pa ljudje tudi izrabljajo. Naloga v prihajajočih letih je to obdržati, 

vzdrževati in obnavljati.  

Domača stran knjižnice je postala pomembno mesto za predstavljanje in promocijo ter 

izmenjavo informacij, njeno vzdrževanje in dopolnjevanje pa prav zaradi pričakovanja 

uporabnikov terja več znanja in novih idej. 

Knjižnična mreža se je razširila z dvema krajevnima knjižnicama – Voličino in 

Cerkvenjakom, v letu 2013 pilotsko tudi Sveto Ano, pri čemer se osrednja knjižnica 

enakovredno razvija in ohranja svoj osrednji položaj. Pri tem se bo Knjižnica Lenart 

ravnala izključno po možnostih, ki jih zagotavljajo občine soustanoviteljice in 

pogodbene partnerice, saj skupno zagotavljajo finančno osnovo za kakršenkoli razvoj.  

Pri vsem tem je timsko delo in usposobljen kader pomembna osnova; v tem času smo 

pridobili dve bibliotekarki (opravljen izpit), predvsem pa je vsak delavec knjižnice, 

tudi volonterski, usposobljen za dobro delo z ljudmi. Kadrovsko še Knjižnica Lenart 

vedno ni zadostna in to je temeljni problem v prihajajočem obdobju. 

Domoznanstvo smo uredili in pripravili tudi nekaj uspešnih predstavitev: digitalizacija 

Domačih novic, gostovanje na portalu Kamra in dLib, poimenovanje domoznanske 

sobe po Davorinu Poliču, čitalnice po Bredi Zorko in večnamenske dvorane po 

Čopovem nagrajencu Rudiju Penu; raziskovalcem so na široko odprta vrata in nudimo 

jim tudi vso pomoč pri iskanju gradiva lokalnih skupnosti. V novem petletnem 

obdobju bomo poskušali predstaviti znamenite osebnosti in gradiva, ki jih je KL 

zbrala ob svojih razstavah ali ima kako drugače zbrano gradivo, ki ga je potrebno 

raziskati in objaviti. Pri objavah bomo izkoristili vse možne načine in medije.  

Modernizacija je stekla v dobršni meri z rednim zamenjevanjem IKT opreme, s 

projektom bibliomata in sledenjem razvoju knjižnične tehnologije. Bibliomat bo 

zahteval še določena finalizacijska dejanja in izpopolnitve, deloma v testni obliki. 

Okolica je zaznala spremembe in jih uporablja kot dodano vrednost, ceni pridobitve in 

jim sledi. Najpomembnejše so tiste, ki odpirajo knjižnico kot prostor srečevanja, 

izmenjav in dogodkov, bibliopedagoškega dela in branja. To daje tudi sami knjižnici 

potrditev in nove izzive. 
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Največje zadovoljstvo je ugotoviti, da je po petletnem obdobju mogoče z gotovostjo obrniti 

list, popisan s pozitivnimi rezultati  v nadgradnjo doseženega. 

Res da to poteka v obdobju krize, ko je možno realizirati le del idej, kar je velika škoda, toda 

drugače ne gre, ker možnosti lokalnih skupnosti ne dopuščajo dovolj sredstev, kot jih 

predvidevajo standardi za splošne knjižnice. 

 

 

2.  POSLOVNI CILJI   

- Racionalna izraba obstoječih resursov; iskanje novih finančnih možnosti in 

izboljšanje pogojev delovanja, prilagajanje delovanja v okviru nove zakonodaje in 

razmer ter ustvarjanje pozitivne delovne klime v kolektivu. 

- Uspešno nadaljevanje prizadevanj po sanaciji kleti in s tem povezanim 

prestrukturiranjem namembnosti prostorov, obnova dotrajane opreme, tal in 

pripomočkov. 

- Ureditev arhiva. 

- Upoštevanje mnenja uporabnikov in prilagajanje službe zahtevam okolja. 

a. Program dela direktorja: 50% za poslovodenje 

                                        50% za strokovno delo  

Program je utečen in ga nameravamo tudi nadaljevati s  poudarkom na mreži knjižnice. V 

naslednjem petletnem  obdobju je nujno utrditi medsebojna razmerja vseh lokacij, njihovo 

vsestransko aktivnost in ponudbo ter vpetost v okolje. 

Pri tem je potrebno jasno predstavljati razvoj osrednje knjižnice in zagotavljati v skladu s      

potrebami in interesom občin dostopnost za zunanje kraje. S svojimi izkušnjami in      

znanjem bom poskušala izenačevati  enakovredno dostopnost za večino uporabnikov. V     

skladu z možnostmi bomo uvedli t.i. potujočega knjižničarja, ki bo storitev knjižnične     

službe približal tudi tistim krajem, ki nimajo krajevne knjižnice. V soglasju in sodelovanju      

vseh občin območja bomo ubrali najracionalnejšo obliko dejavnosti, kar bi bil morda      

kombibus, ki bi lahko vozil  po celotnem terenu in bi ga lahko dobili tudi  z državnim      

sofinanciranjem.  

    

b. Upravljanje prostorov in storitve:  

- Po dogovoru z lastnikom prostorov pregledno upravljanje, sanacija in obnova. 

- Dodatne storitve v dobro uporabnikov (posveti, predavanja, razstave, simpoziji, 

učenje na daljavo, informacijske dejavnosti). 

c.  Kadrovsko strukturo izpopolniti po sistemizaciji in potrebah zakonskih minimumov   

   za opravljanje vseh predpisanih storitev.  

d. Gradivo narediti čim bolj dostopno – tudi z medlokacijsko izposojo znotraj mreže.  

e. Krepiti sodelovanje z različnimi inštitucijami, organizacijami, združenji, saj smo s s 

        kupno izvedbo pomembnih kulturnih dogodkov uspešnejši, prepoznavnejši in  

        racionalnejši. 

f. Pri tem bomo iskali podporo predvsem pri županih, ravnateljih, poslancih, svetnikih 

pa tudi pomembnih podjetnikih in znanih osebnostih. 

   

 

3. PROGRAMSKI CILJI: 

 

Kljub oznaki krizno obdobje je potrebno načrtovati v okviru programskih smernic in 

zakonsko predpisanih pogojev, še posebej ob zavedanju, da Slovenske gorice nikoli niso 

dosegale minimalnih standardov na področju knjižničarstva in bi ga brezbrižno ukrepanje in 

padec lahko ohromilo do take mere, da bi imelo dolgoročne posledice za razvoj območja.  
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Veliko bo usklajevanja in prilagajanja. 

Generalno pravilo bo: čim bolje uporabiti tisto, kar že imamo. 

To pa pomeni v okviru danih možnosti na novo interpretirati znano vsebino, že uveljavljene 

oblike dela, dokončati in utrditi projekte, ki so v teku, predstaviti domoznanstvo in pridobiti 

še več materiala iz lokalnega okolja. 

 

a. Informacijska pismenost: nadaljevanje približevanja dostopnosti informacij in 

različnih virov preko E-knjižnice enakovredno vsem uporabnikom. Nadgrajevali 

bomo zbirke podatkov, izobraževanje uporabnikov in informiranje. 

b. Mreža lokalnih knjižnic: Nadaljevanje zastavljenega projekta. Pri tem bomo krepili že 

uvedene lokacije in pri novih izbirali tehtno obliko in način delovanja. Pomemben je 

interes lokalnih skupnosti in njihova pripravljenost organizirati knjižnico v kraju.  

c.  Strokovnost in kadrovsko izpopolnjevanje bo stalnica v programskem načrtovanju. 

Mobilnost in prilagodljivost, znanje in dobro delo z ljudmi, timsko delo bo 

zaposlenim dajalo možnosti za uspešno reševanje potreb uporabnikov. 

d. Prehod na COBISS3 bo izvedla Knjižnica Lenart prva med splošnimi knjižnicami v 

Sloveniji že leta 2014. 

 

 

e. Domoznanstvo: 

- nadaljevanje z digitalizacijo pomembnega gradiva, 

- dopolnjevanje zbirke kulturna dediščina, 

- izpostavljanje posebnih vrednosti, pomembnih donatorjev in osebnosti (objave),                

- zbiranje gradiva, ki nastaja v okolju, 

- letno izvesti vsaj eno večjo razstavo in izdati objavo iz lokalnega gradiva bodisi   

  sami bodisi v sodelovanju z lokalnimi raziskovalci, 

- povezovanje z drugimi(tudi čezmejno)na določeno temo. 

f. Izdajanje informatorja NAŠE DELO bo zaživelo tudi v tem smislu objavljanja     

g.   zanimivosti iz gradiva knjižnice. 

h. Dokončanje projekta SAMOSTANSKA KNJIŽNICA (katalog). Cilj je vnesti gradivo  

i.   v Cobiss, kar bi ga naredilo prepoznavnega in dostopnega za vso Slovenijo, enako 

velja za vse dragocene lokalne publikacije. 

   

j. Bibliopedagoško delo bo še naprej prioriteta našega  delovanja v vseh okoljih našega 

območja.  

 

- Sodelovali bomo s šolami, vrtci, raznimi društvi, domovi, kjer bomo po njihovih  

              željah pripravili pravljične ure, razne nastope, branja, predstavitve pogovore, razstave  

              in enako bomo izvajali tudi v knjižnici pa bodo skupine prihajale k nam na obisk. 

-  Redne dejavnosti delavnic za otroke, igralnih ur, klepetalnic in mladinskih uric 

bomo nadaljevali ter jih dopolnjevali glede na interes udeležencev, ki je vse večji. 

-  Za odrasle bomo literarnim dnevom dodali še klepete na  

        različne teme, okrepili predstavljanje domačih  ustvarjalcev in skupna branja. 

- Oblikam sodelovanja v Domu Lenart in Varstvenem centru   Mravlja bomo dodali   

      skrb za premično zbirko gradiva oziroma pomoč pri organiziranju lastne. 

- Branje na domu oziroma potujoči knjižničar je odvisen od kadrovske možnosti, a je 

še vedno aktualen. 

- Krepitev kulture, zavedanja potrebe po izobraževanju, duhovnih vrednotah bomo 

poskušali udejanjati tudi z organiziranimi obiski gledališča, galerij, muzejev in 

podobnih inštitucij za uporabnike knjižnice. 



 

– 19 – 

 

V kriznih razmerah se človekov pogum in dostojanstvo preizkusi do zadnjega roba. 

Samo močen in samozavesten je kos  težavam. 

 

»Kdor bere knjige tako, kot prisluhne prijatelju, 

se mu bodo odprle in bodo postale njegove. 

Kar bere, bo ostalo pri njem in ga bo razveseljevalo  

in tolažilo, kot znajo samo prijatelji.« 

 

Človeški vir – ustrezno usposobljen in oborožen z informacijami, je edini motor razvoja!  

                                          

Marija Šauperl 
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V. IDEJNI PROJEKT KOMBIBUS 

     

Zavedanje, da naša splošna knjižnica ni enotno in pravilno organizirana glede na 

zahteve zakonodaje in pravice vseh občanov, je prisotno pri vseh nas, tako izvajalcih kot 

tudi financerjih – občinah.  

Kot izvajalci imamo izkušnjo z realno sliko območja in možnostmi lokalnih skupnosti, 

zato se upamo podpisati pod predlog, da bi območje najracionalneje organiziralo mrežo 

s sedežno knjižnico in kombibusom, ki bi z eno zbirko gradiva tedensko prevozil celotno 

območje, tudi manjša naselja, hkrati pa bi »odprtost« za uporabnike zadoščala kriteriju 

krajevne knjižnice, celo bi dosegel morda večji učinek. 

Naši predlogi temeljijo na dolgoletnem spremljanju lenarške situacije in takšno rešitev 

bi lahko izvedli s pomočjo razvojnih projektov in razpisov v okviru LAS Ovtar in 

Ministrstva za kulturo za nakup kombibusa in vzpostavitev nove mreže, s čimer bi 

dokončno pregnali črne oblake neustreznosti. 

Idejni projekt  KOMBIBUS pripravljamo, zbiramo konkretne predračune in ga bomo 

ponudili kot skupni projekt vsem občinam v začetku oktobra, izračune stroškov rednega 

delovanja (brez nakupa)  pa smo vključili v variantni predlog finančnega načrta.  

 

 

 

VI. OPERATIVNI CILJI ZA LETO 2016 

 

1. Razpravljati o dokumentu programa in priloženih finančnih ter strateških 

dokumentih, kot smo zapisali že v uvodu. V zvezi z predloženimi programskimi 

in finančnimi izračuni čakamo na zaslišanja/pogajanja s strani vseh občin in 

usklajevanje.  

2. Opraviti vse to v vseh občinah, kar bi postavilo načrtovanje v nujen enotni 

pristop za celotno mrežo.  

3. Odločiti skupaj o terminskem načrtu, saj se zavedamo, da v letu 2016, ki je pred 

vrati, vse to ni izvedljivo (čeprav moramo biti s projekti pripravljeni) in o fazah 

prenove programa.  

4. Za leto 2016 določiti obseg financiranja na osnovi podanega in sedaj obstoječega. 

Predlog KL je, da ohranjamo višino sredstev, kot smo se sporazumeli za leto 

2013, tako dolgo, dokler ne bomo sporazumno prešli na shemo v skladu z 

zakonodajo in minimalnimi zahtevami.  

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: Finančni načrt na osnovi Pravilnika po minimalnih standardih. 

              Finančni načrt – varianta z izvedbo krajevnih knjižnic v obliki kombibusa, ki močno  

              zmanjša stroške posameznih občin. 

               

 

 


