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Neposredni poziv k predložitvi predloga programa dela in finančnega načrta za izvajanje 
posebnih nalog osrednje območne splošne knjižnice za leto 2022 (NP-OOK-2022) 
 
 
Polni naziv knjižnice: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
Naslov (sedež): Prešernova ulica 33-35, 2250 Ptuj 
Odgovorna oseba: Milena Doberšek, direktorica 
Telefon: 02 771 48 01 
Elektronska pošta:  kip@knjiznica-ptuj.si 

 
 
Predlog programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2022: 
 
 
  Program OOK za leto 2022 Viri financiranja  (v evrih)                                                        

 Izvajanje 27. člena ZKnj-1 MK  
(fiksni 
programski 
stroški)1 

MK 
(variabilni 
programski 
stroški)2 

Drugi viri Skupaj 

Opravljanje zakonsko opredeljenih 
posebnih nalog OOK za širše območje 

33.962,00 8.170,00 24.775,00 66.907,00 

Koordinacija dejavnosti splošnih knjižnic 
za knjižnični sistem ter projektov na 
nacionalni ravni 

 8.000,00  8.000,00 

Digitalizacija za širše območje 
pomembnega domoznanskega gradiva 

 8.800,00  8.800,00 

Brezplačna medknjižnična izposoja za 
končnega uporabnika 

 1.000,00  1.000,00 

Kompetenčne vsebine 15.000,00  17.146,00 32.146,00 
STROŠKI SKUPAJ 48.962,00 25.970,00 41.921,00 116.853,00 

                                                      
1 Fiksni programski stroški so tisti upravičeni programski materialni stroški, ki nastanejo za izvajanje posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice za širše območje. 
2 Variabilni programski materialni stroški so tisti upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju programskih vsebin v okviru 
posebnih nalog osrednje območne knjižnice za širše območje in so odvisni od obsega oziroma količine načrtovanih 
aktivnosti za izvajanje programskih vsebin. 

http://www.mk.gov.si/
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Specifikacija predloga programa in specifikacija stroškov izvajanja posebnih nalog 
osrednje območne knjižnice za leto 2022 
 
1. Opravljanje zakonsko opredeljenih posebnih nalog OOK za širše območje.  
Vpišite predvidene letne cilje, vsebinski okvir ter obseg dejavnosti knjižnice po 
zakonsko opredeljenih nalogah. Projekte digitalizacije za širše območje pomembnega 
domoznanskega gradiva podrobneje obrazložite v posebni prilogi. 

 
 
Vsebina:  
PRVA NALOGA: Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva 
in informacij  
Kot osrednja območna knjižnica skrbimo na povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in 
informacij v Spodnjem Podravju. Pri tej nalogi kot prioriteto izpostavljamo nakup elektronskih baz 
podatkov in e-zbirke časopisov, zagotavljanje dostopa na daljavo do e-virov ter brezplačne 
medknjižnične izposoje za končnega uporabnika v knjižnicah na območju. Sodelovali bomo tudi 
v delovni skupini, ki se usklajuje z NUK glede konzorcijskega nakupa e-virov za potrebe vseh 
OOK. 
Sledili bomo naslednjim nalogam oziroma ciljem: 
• Nakup letnega dostopa do elektronskih baz podatkov. 
Načrtujemo podaljšanje letne naročnine do tistih baz podatkov, ki so v preteklih letih zabeležile 
visoke podatke o uporabi: IUS-INFO, FinD-INFO, IUS-INFO Hrvaška, Gvin.com ter arhiv Večera.  
• Nakup dostopa do e-zbirke nacionalnih, regionalnih in lokalnih časopisov. 
Načrtujemo podaljšanje naročnine za dostop do zbirke Library Press Display, ki vsebuje tekoče 
izdaje preko 7.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije 
ter Severne in Latinske Amerike.  
• Zagotavljanje dostopa na daljavo do e-virov. 
Zagotavljali bomo brezplačen dostop na daljavo do zgoraj navedenih e-virov za člane splošnih 
knjižnic na območju. Statistični podatki o uporabi dostopa na daljavo so izjemno dobri, saj vsa 
leta kljub majhnosti območja beležimo visok delež uporabe.  
• Zagotavljanje brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika na 

območju.  
Omogočali bomo dostop do gradiva z brezplačno medknjižnično izposojo za končnega 
uporabnika na območju, saj je to ena izmed temeljnih dejavnosti, ki jih nudimo kot OOK z 
namenom zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva za območje. 
V letu 2022 bo potrebno skleniti novo pogodbo za obdobje 2022-2025 z izvajalcem poštnih 
storitev, ki bo izbran na javnem pozivu za ponudnike poštnih storitev KOK Ravne na Koroškem.   
Sodelovali bomo pri aktivnostih za izdelavo simulacije poteka nadgradnje storitve zagotavljanja 
brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika v razširjeno obliko med vsemi 
slovenskimi splošnimi knjižnicami, ki bo vključevala tudi oceno potrebnih dodatnih finančnih 
sredstva in lahko služi kot podlaga za prehod na aktivno izvajanje v letu 2023. 
 
DRUGA NALOGA: Strokovna pomoč knjižnicam območja 
V okviru te naloge potekajo naslednje aktivnosti 
• Strokovna pomoč knjižnicam območja 
Strokovna pomoč knjižnicam na območju in medsebojno sodelovanje sta izjemnega pomena in 
zagotavljata doseganje enega od osnovnih namenov območnosti – enakomeren razvoj knjižnic 
območja. Med območnimi nalogami bomo posebno pozornost namenili svetovalnemu delu 
splošni knjižnici na območju, strokovno pomoč pa bomo nudili tudi ostalim kategorijam knjižnic 
(šolske, specialne, društvene, prosvetne itd.) na območju ter si prizadevali za usklajen in učinkovit 
razvoj knjižnic na območju. 
Knjižnicam na območju bomo:  
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 nudili strokovno pomoč na vseh področjih izvajanja knjižnične dejavnosti (svetovanje pri 
obdelavi zahtevnejšega gradiva, pomoč pri pripravi letnih statistik, uvajanje elektronskih 
storitev za uporabnike, informiranju o sodobnih informacijskih virih itd.), 

 nudili strokovno pomoč na področju informacijsko komunikacijske tehnologije ter 
koordinirali razvojne potrebe (pomoč pri oblikovanju optimalnih IKT rešitev, izbor ustrezne 
opreme itd.), 

 koordinirali izvajanje bibliopedagoške dejavnosti ter razvoj novih dejavnosti za dvig 
bralne kulture, 

 nudili strokovno pomoč pri upravno organizacijskih zadevah, 
 nudili strokovno pomoč pri načrtovanju knjižnične mreže. 

Knjižnice bomo obveščali o novih smernicah v knjižničarstvu in o izobraževanjih, ki pomembno 
vplivajo na pridobivanje kompetenc strokovnih delavcev v knjižnicah. S proaktivnim delovanjem 
bomo usmerjali razvoj knjižničarstva na območju z namenom uvajanja novih storitev za 
uporabnike ter boljše uporabniške izkušnje, uvajanja novih tehnologij ter večjih strokovnih 
kompetenc zaposlenih. Letno načrtujemo tri sestanke z osrednjo knjižnico, sicer pa sodelovanje 
in pomoč poteka skozi vse leto, komunikacija pa je vzpostavljena predvsem preko osebnih stikov, 
telefona in elektronske pošte. 
 
• Strokovno usposabljanje zaposlenih strokovnih delavcev v knjižnicah na območju ter 

strokovno usposabljanje za učinkovito izvajanje nalog OOK 
Strokovno usposabljanje zaposlenih delavcev poteka na več ravneh. Kot osrednja območna 
knjižnica koordiniramo strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, ki izvajajo naloge OOK. Iz 
ekonomskih razlogov ter ob upoštevanju dejstva, da v ptujski knjižnici izvaja območne naloge 
ekipa izkušenih bibliotekarjev, smo se odločili, da bomo dodatna strokovna znanja pridobivali 
predvsem iz brezplačnih virov ter z medsebojno izmenjavo izkušenj in dobrih praks.  
Zavedamo se, da s čim višjimi strokovnimi kompetencami ter pretočnostjo znanja na območju 
prispevamo znaten delež k pospeševanju razvoja knjižnic na območju Spodnjega Podravja in s 
tem skrbimo za zmanjševanje razlik v razvoju v primerjavi z drugimi območji. Zato bomo skrbeli 
za stalen prenos znanja med knjižnico, za katero izvajamo naloge območnosti na območju, 
izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ki potekajo bodisi ob osebnih stikih, po telefonu, med sestanki 
in podobno. V letu 2022 načrtujemo tudi izobraževanje oziroma delavnico, ki se tematsko nanaša 
na domoznansko dejavnost in je podrobneje predstavljena pri tretji območni nalogi.  
Redno se bomo udeleževali izobraževanj, ki bodo organizirana za sistemske administratorje, 
domoznance ter koordinatorje območnih nalog, prav tako pa tudi drugih izobraževanj, ki jih  
organizira Učni center Mestne knjižnice Ljubljana in druge institucije s področja knjižničarstva. 
 
• Koordinacija izvedbe bralno motivacijskih akcij ter skupen razvoj bibliopedagoških 

aktivnosti na območju OOK 
Ker v vzhodni Sloveniji na različnih ravneh beležimo slabše bralne navade in bralno pismenost 
prebivalstva, želimo s koordinacijo bralno motivacijskih akcij to sliko območja postopno izboljšati. 
Prav tako si na območju prizadevamo za skupen razvoj novih bibliopedagoških aktivnosti. 

 Najpomembnejši tovrstni projekt je Bralna značka za odrasle, ki smo ga zasnovali v 
ptujski knjižnici in ga koordiniramo na območju. Namen projekta je bralna motivacija 
odraslih s tematsko zaokroženim izborom knjig, s čimer želimo izboljšati bralne navade 
in bralno pismenost prebivalstva na našem območju. Bralna akcija bo potekala od marca 
do konca novembra 2022. Ob izvajanju tega projekta nas še posebej veseli, da po 
posameznih knjigah iz bralnega seznama pogosto posegajo tudi tisti bralci, ki se sicer ne 
odločijo sodelovati v bralni akciji. 
V projektu sodeluje knjižnica na območju in se je na celotnem območju Spodnjega 
Podravja že zelo dobro uveljavil, saj je odziv bralcev iz leta v leto večji. V projektu že 
nekaj let sodelujeta tudi Mariborska knjižnica in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, svojo 
prepoznavnost pa je projekt dosegel po vsej Sloveniji. Koordinirano izvajanje projekta na 
območju zagotavlja večjo prepoznavnost med uporabniki in s tem večji učinek. 
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 Projekt Pikina bralna značka je bralno-motivacijski projekt, namenjen osnovnošolskim 
otrokom prve in druge triade. V projektu, ki ga vodi Knjižnica Velenje, sodelujemo že od 
letu 2013 in skrbimo za koordinacijo izvajanja na območju. Ker ocenjujemo, da je tovrsten 
projekt dobra bralna spodbuda mladim, bo pri projektu tudi v letu 2022 sodelovala 
knjižnica na našem območju.  

 Rastem s knjigo za OŠ in SŠ poteka v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic ter 
Javno agencijo za knjigo. V knjižnici skrbimo za koordinirano izvajanje tega nacionalnega 
projekta na našem območju, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami ter za promocijo 
književnih del in projekta nasploh. 

Na ptujskem in ormoškem območju deluje 22 osnovnih šol s podružnicami. Kot je že ustaljena 
praksa, bomo koordinirali projekte promocije branja in bralne motivacije mladih na območju 
Spodnjega Podravja. V knjižnici, šolah in vrtcih na območju bomo koordinirali izvajanje 
bibliopedagoške  dejavnosti z namenom dviga bralne kulture in bralne pismenosti med mladimi. 
 
• Knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 
Aktivno bomo sodelovali z organizacijami, ki na našem širšem območju združujejo različne 
skupine uporabnikov s posebnimi potrebami. Kot že doslej bomo skrbeli za dostopnost 
prilagojenega gradiva za omenjene uporabnike ter si prizadevali za zmanjševanje razlik in večjo 
socialno vključenost ranljivih skupin na območju Spodnjega Podravja. Tako že vrsto let zelo 
dobro sodelujemo s centrom Sonček, Zavodom za varstvo in usposabljanje invalidne mladine 
dr. Marjana Borštnarja Dornava ter Centrom za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo 
Vitis in Animacija.  
V knjižnicah na območju načrtujemo tudi obiske skupin težje zaposljivih oseb, ki so v okviru 
različnih delovnih centrov vključeni v izobraževalne programe. Po dogovoru za zaključene 
skupine uporabnikov s posebnimi potrebami pripravljamo specialne bralne ter pravljične ure. 
Knjižnice na območju bomo spodbujali, da bodo zagotavljale ustrezno dostopnost gradiv za 
uporabnike s posebnimi potrebami ter da bodo skrbele za odpravo arhitekturnih in drugih ovir. 
Skrbeli bomo tudi za zmanjševanje razlik ter večjo socialno vključenost ranljivih skupin. Slepim in 
slabovidnim uporabnikom ter uporabnikom z motnjami branja na območju bomo zagotavljali 
dostop do gradiva v prilagojenih oblikah. 
 
• Razvojne potrebe glede informacijsko komunikacijske tehnologije na območju 
Kot osrednja območna knjižnica spremljamo novosti in trende v razvoju informacijsko 
komunikacijskih tehnologij. Zaradi epidemioloških razmer je potrebno prilagajanje načina 
izvajanja knjižnične dejavnosti. Ob tem je potrebno za številne dejavnosti poiskati ustrezne rešitve 
in jih preseliti v spletno okolje. Načrtujemo sodelovanje v okviru delovne skupine sistemskih 
administratorjev OOK, udeležbo na sestankih te delovne skupine, ter izobraževanjih, ki bodo 
organizirana za računalničarje. Kot OOK spremljamo razvojne potrebe splošne knjižnice ter 
svetujemo glede implementacije najustreznejših rešitev v delovni proces knjižnic. 
 
• Razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 
Ocenjujemo, da je knjižnična mreža na območju Spodnjega Podravja dobro razvita, saj so bile 
pred nekaj leti na ormoškem območju ustanovljene tri nove krajevne knjižnice. Kot osrednja 
območna knjižnica bomo s knjižnico na območju sodelovali pri nadaljnjem razvoju in načrtovanju  
občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež. Glede na spreminjajoče se potrebe lokalnega okolja 
in demografsko sliko bomo kot osrednja območna knjižnica usmerjali razvoj in načrtovanje 
knjižnične mreže v takšni smeri, da bomo v največji možni meri lahko zadostili  potrebam in 
pričakovanjem uporabnikov po dostopu do knjižničnega gradiva in informacij.  
 
• Sodelovanje s preostalimi OOK, Narodno in univerzitetno knjižnico ter koordinatorjem 

na nacionalni ravni 
V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj bomo koordinirali delovanje delovne skupine za domoznanstvo. Ker 
to nalogo opravljamo v dogovoru s preostalimi OOK od leta 2018 na nacionalnem nivoju za 
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potrebe vseh OOK, je vsebina podrobneje predstavljena v Prilogi 2 neposrednega poziva kot 
kompetenčna vsebina.  
Sicer pa redno sodelujemo s preostalimi OOK pri skupnem koordiniranem izvajanju različnih 
nalog na nacionalnem nivoju. Da naše delo poteka usklajeno, se redno udeležujemo sestankov 
koordinatorjev, direktorjev in sistemskih administratorjev, kjer načrtujemo in sprejemamo skupne 
odločitve glede nadaljnjih usmeritev in aktivnosti. 
S preostalimi OOK bomo sodelovali pri projektih, katerih izvedbo na nacionalnem nivoju 
koordinira ena izmed OOK: 

 aktivno sodelujemo v skupini koordinatorjev OOK ter timu OOK, kjer se dogovarjamo o 
izvajanju skupnih območnih nalog, ki jih nato usklajeno izvajamo, 

 območno uredništvo in vnos vsebin na domoznanski portal Kamra (koordinira Celje), 
 območno uredništvo in vnos knjižnih predlogov za branje na portal Dobreknjige.si, 

članstvo v nadzornem svetu (koordinirata Nova Gorica in Koper), 
 območno uredništvo in vnos biografskih gesel v spletni biografski leksikon Obrazi 

slovenskih pokrajin, članstvo v nadzornem svetu (koordinira Kranj), 
 brezplačna medknjižnična izposoja na območju za končnega uporabnika (koordinira 

Ravne na Koroškem), 
 konzorcijski nakup elektronskih baz podatkov (izvaja NUK), 
 zagotavljanje dostopa na daljavo do elektronskih informacijskih virov (izvaja NUK), 
 sodelovanje v uredniškem odboru skupnega portala splošnih knjižnic Knjižnice.si 

(koordinira Maribor), 
 sodelovanje v delovni skupini OOK sistemskih administratorjev in informatikov na 

nacionalnem nivoju koordiniran popis IKT opreme po ter usklajeno načrtovanje skupnih 
nalog (koordinira Maribor), 

 sodelovanje v delovni skupini za spodbujanje bralne pismenosti (koordinira Maribor), 
 udeležba na izobraževanjih, ki bodo organizirana za koordinatorje OOK (izvaja 

Ljubljana), 
 sodelovali bomo v delovni skupini za statistike, kjer si prizadevamo za avtomatiziran 

prenos statističnih podatkov iz COBISS-a v BIBSist (koordinira ZSK, sodelujeta IZUM in 
NUK), 

 koordinacija delovne skupine domoznancev OOK na nacionalnem nivoju. 
 
• Portal Dobre knjige – vnos vsebin in območno uredništvo 
Že vrsto let z dvema moderatorjema aktivno sodelujemo na portalu Dobre knjige. Poleg vnosa 
vsebin opravljamo tudi naloge območnega urednika za Spodnje Podravje. Delo območnega 
urednika bo poleg nalog, navedenih v dokumentu Smernice za delo uredniškega odbora portala 
Dobreknjige.si, zajemalo še: 

 udeležbo na literarnih torkih: bralni klub za knjižničarje (Zoom, predvidenih je 10 izvedb), 
 dvakrat letno ocenjevanje zapisov v skladu z dokumentom Preverjanje bibliografskih 

zapisov na portalu Dobreknjige.si, 
 sodelovanje pri prvem izboru naj vnašalca na portal Dobreknjige.si, 
 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi regijskega srečanja z vnašalci portala, 
 udeležbo na vsaj štirih sestankih uredniškega odbora. 

Na območju je doslej vrsto let vnašala vsebine zgolj ptujska knjižnica, v tem letu pa se je po naših 
večletnih prizadevanjih pridružila tudi Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. Kljub temu smo bili 
doslej zelo uspešni, saj smo glede na številko vnosov, ki smo jih na portal prispevali v zadnjih 
dveh letih, dobili tudi članstvo v nadzornem svetu portala. 
 
• Delovna skupina za spodbujanje bralne pismenosti 
V letu 2021 smo se pridružili delovni skupini za spodbujanje bralne pismenosti, v okviru katere 
potekajo različne aktivnosti ter izobraževanja. V letu 2022 je predvidenih pet srečanj delovne 
skupine. Po vsakem srečanju bomo poskrbeli za izvedbo dogovorjenih programov in zadolžitev. 
  
• Delovna skupina sistemskih administratorjev in informatikov OOK 
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V okviru skupine redno poteka izmenjava dobrih praks, medsebojna pomoč pri reševanju težav 
in obveščanje o aktualnih in novih vsebinah s področja IKT. V skupini sta planirali dve obsežnejši 
nalogi. 
Prva naloga je popis opreme IKT, ki ga predvideva dokument Strateške usmeritve na področju 
IKT v splošnih knjižnicah 2019 – 2028. Popis bo izveden s pomočjo obrazca, pripravo katerega 
je v letu 2021 vodila naša knjižnica. Aktivnosti, ki bodo potekale za izvedbo popisa in pripravo 
analize so: 

 Udeležba na uvodnem sestanku pred popisom in uskladitev glede dela v 2022.  
 Svetovanje pri izvedbi popisa na območju.  
 Priprava krajše analize za posamezno območje.  
 Zaključni sestanek glede popisov in analize ter sprotnih vsebin.  

Druga naloga je bolj obširna in je projekt priprave varnostne politike za splošne knjižnice. Naloga 
je prav tako predvidena v Strateških usmeritvah na področju IKT v splošnih knjižnicah 2019 – 
2028. Naloga je razdeljena na dve leti. V letu 2022 bodo izvedene naslednje aktivnosti: 

 Udeležba na uvodnem sestanku za pripravo varnostne politike.  
 Izobraževanje s tega področja z zunanjim izvajalcem. 
 Zaključni sestanek na temo varnostne politike, kjer bomo določili delovno skupino, ki bo 

v letu 2023 pripravila dokument in ga usklajevala s celotno skupino sistemskih 
administratorjev in informatikov OOK.  

 
• Portal Knjižnice.si - vnos vsebin 
V ptujski knjižnici bomo skrbeli za redno posodabljanje tistih vsebin na portalu, za katere smo 
prevzeli uredništvo, prav tako pa bomo sodelovali tudi pri pripravi drugih vsebin in aktivnostih. Za 
zagotavljanje neprekinjenega in kvalitetnega delovanja portala so načrtovane naslednje 
aktivnosti: 

 spremljanje, priprava in objave aktualnih, strokovnih in družbenih dogodkov,  
 sprotno dopolnjevanje vsebin na posameznih straneh, 
 sodelovanje z glavnim urednikom glede urejanja vsebin, usklajevanje glede vnosa in 

oblikovanja novih vsebin, 
 zbiranje predlogov za optimizacijo portala in optimizacija delovanja portala. 
 povezovanje z drugimi portali, ki delujejo v okviru OOK (Kamra, Dobre knjige, Obrazi 

slovenskih pokrajin). 
Predviden je en sestanek uredniškega odbora v živo, ostala komunikacija bo potekala po e-pošti 
ali preko platforme ZOOM. 
 
 
TRETJA NALOGA: Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva  
 
• Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Skrbeli bomo za koordinirano zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva ter za 
promocijo domoznanske dejavnosti in domoznanskih gradiv na območju. Informirali bomo 
zavezance za obvezni izvod. Izvajali  bomo normativno kontrolo za lokalne avtorje in skrbeli za 
ločevanje identitet v primeru soimenjakov. 

 
• Projekti digitalizacije domoznanskega gradiva  
Skladno z zakonodajo in na podlagi nacionalnih razvojnih dokumentov, ki poudarjajo pomen 
dolgotrajnega ohranjanja digitalnih kulturnih vsebin, bomo nadaljevali digitalizacijo za širše 
območje pomembnih domoznanskih gradiv in z njihovo umestitvijo na spletni portal Digitalna 
knjižnice Slovenije.  
Projekti digitalizacije so podrobneje opisani v Prilogi 1. 
 
• Koordinacija domoznanske dejavnosti med OOK 
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Po dogovoru med OOK je naša knjižnica v letu 2018 prevzela nalogo koordinacije domoznanske 
dejavnosti med OOK ter vodenje delovne skupine za domoznanstvo. Aktivnost je podrobneje 
opredeljena v Prilogi 2. 
Načrtovane aktivnosti v letu 2022 so sledeče: 

 Sodelovanje z NUK na področju trajnega ohranjanja digitalnega gradiva; udeležba na 
izobraževanjih in pričetek vnosa gradiv v repozitorij. 

 Nadaljevanje aktivnosti za regionalizacijo dLib, v sodelovanju z NUK. 
 Pravila za obdelavo novodobnega rokopisnega gradiva, zapuščinskih fondov in tvorjenih 

zbirk v slovenskih knjižnicah  – obravnava na nivoju OOK, izobraževanja in pričetek 
obdelave gradiva. 

 Pregled in dopolnitev seznama domen po območjih, ki jih NUK zajema in arhivira. 
 Oblikovanje enotnih smernic glede dostopnosti in uporabe domoznanskega gradiva, 

zlasti starejšega, katerih rezultat bo oblikovanje potrebnih dokumentov oz. obrazcev in 
posledično poenotenje prakse v knjižnicah. V letu 2022 je predvideno imenovanje 
delovne skupine, ki bo pregledala dosedanjo prakso glede dostopnosti in uporabe 
domoznanskega gradiva in pristopila k pripravi enotnih smernic. 

 Sodelovanje pri izvedbi Domfesta 2022 v Osrednji knjižnici Celje. 
 Organizacija in izvedba domoznanske delavnice - v sodelovanju s Sekcijo za 

domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS. 
 Načrtujemo dva do tri sestanke delovne skupine domoznancev OOK, v živo v  Mestni 

knjižnici Ljubljana ali preko spletne konference.  
 Skrbeli bomo za pretok aktualnih informacij s področja domoznanstva med OOK in 

strokovno sodelovanje z drugimi sorodnimi ustanovami in združenji (muzeji, arhivi, 
ZBDS). 

 
• Spletni biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin - vnos vsebin in območno 

uredništvo 
V letu 2022 bomo kot partnerji sodelovali pri aktivnostih na portalu Obrazi slovenskih pokrajin, 
katerega nosilka je Mestna knjižnica Kranj. V enotni leksikon smo se vključili s svojim spletnim 
biografskim leksikonom Spodnjepodravci.si. Delo regijskega urednika  bo obsegalo potrjevanje 
novih objav in delo v uredniškem odboru leksikona. Delo vnašalcev bo obsegalo pripravo novih 
biografskih gesel in ažuriranje že objavljenih. 
Po številu prispevanih biografij se uvršča naša knjižnica na tretje mesto med vsemi sodelujočimi 
ustanovami, zaradi česar smo dobili tudi mesto v nadzornem svetu portala. 

 
• Domoznanski spletni portal Kamra – vnos vsebin in območno uredništvo 
Skrbeli bomo za uredniške naloge na portalu Kamra in se udeleževali sestankov uredniškega 
odbora. Na portal Kamra bomo vnašali različne domoznanske vsebine, skrbeli za promocijo 
portala v regiji ter poskušali k sodelovanju pritegniti tudi druge partnerje na območju.  
Na portalu Kamra bomo oblikovali štiri nove digitalne zbirke na temo lokalne zgodovine, kulturne 
dediščine, šeg in običajev, znamenitosti in podobno.  
Digitalne zbirke, ki jih na Kamro prispeva naša knjižnica, so strokovno pripravljene, kvalitetne in 
zanimive ter se uvrščajo med najbolj gledane vsebine, ki odmevajo tudi v medijih. Na podlagi 
uspešnega dela je bila naša knjižnica doslej dva mandata članica nadzornega odbora Kamre. 
 
Redno se bomo udeleževali tudi izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj, vezanih na izvajanje 
tretje območne naloge. 

 
ČETRTA NALOGA: Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva iz svojega območja 
V skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah bomo usmerjali izločeno gradivo iz 
območja. Zagotavljali bomo hrambo v drugih knjižnicah izločenega gradiva, ki ima status 
kulturnega spomenika lokalnega pomena, uradnih publikacij iz našega območja ter drugega za 
območje pomembnega gradiva.  
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Glede na to, da je naše območje relativno majhno in da usmerjanje izločenega knjižničnega 
gradiva iz območja ne predstavlja znatnega deleža v celotnem obsegu območnih nalog, to nalogo 
prijavljamo zgolj v vsebinskem smislu. V finančnem smislu pri tej nalogi ne planiramo stroškov, 
saj ne nastajajo večji programski stroški. Kljub temu bomo nalogo izvajali kvalitetno in strokovno 
ter v skladu z zakonodajo, pravilniki, priporočili in drugimi strokovnimi normami. 
 
KOORDINACIJA dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem ter projektov na 
nacionalni ravni: 
 
V okviru koordinacije dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem na nacionalni ravni so 
načrtovani stroški dela za načrtovane aktivnosti in izvedbo projektov. 
V okviru stroškov dela so predvidene aktivnosti za usklajeno načrtovanje, usmerjanje, 
koordinacijo, podporo in evalvacijo dejavnosti ter povezovanje s programi in cilji, sprejetimi v 
okviru Združenja splošnih knjižnic. Vodenje in financiranje projektov bo potekalo v okviru 
Združenja splošnih knjižnic v sodelovanju z drugimi deležniki na področju dejavnosti splošnih 
knjižnic (MK, NUK, NSKD, ZBDS, COSEC in drugi) po prioritetah, kot nadaljevanje projektov, ki 
so že v teku, in novih, ki imajo podlago v Strategiji razvoja slovenskih splošnih knjižnic.  
Nov strateški dokument razvoja slovenskih splošnih knjižnic za obdobje 2022 – 2026, ki izhaja iz 
njihovega poslanstva  in vključuje usmeritve Agende 2030 ter vseh ključnih razvojnih dokumentov 
RS,  bo predvidoma sprejet v začetku leta 2022. V letu 2022 bo v tesnem sodelovanju z deležniki 
pripravljen tudi akcijski načrt. Pomembna aktivnost koordinacije na nacionalni ravni bo podpora 
uvedbi kompetenčnih centrov in kompetenčnih vsebin, ki za slovenski knjižnični prostor 
predstavljajo nov razvojni pristop.  
 
 
Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki 
nastanejo kot posledica opravljanja zakonsko 
opredeljenih posebnih nalog OOK za širše 
območje3: 

znesek v EUR 

Prva naloga4 10.813,00 EUR 
Druga naloga5 21.628,00 EUR 
Tretja naloga6 21.628,00 EUR 
Četrta naloga7 0,00 EUR 
  
Specifikacija variabilnih programskih stroškov:  
Nakup domačih in tujih licenčnih elektronskih 
virov8 

12.338,00 EUR 

Licenca Zoom 170,00 EUR 
Potni stroški  330,00 EUR 
Projekti digitalizacije za širše območje 
pomembnega domoznanskega gradiva9  

8.800 EUR 

Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega 
uporabnika10 

1.000,00 EUR 

                                                      
3 Do največ 30.000 EUR. 
4 Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij. 
5 Nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam svojega območja. 
6 Koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje območje. 
7 Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 
8 Do največ 10.000 EUR. 
9 Do največ 12.500 EUR. 
10 Do največ 500 EUR na osrednjo knjižnico v mreži. 
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Koordinacija dejavnosti splošnih knjižnic za 
knjižnični sistem ter projektov na nacionalni ravni11 

8.000,00 EUR 

Programski stroški skupaj 84.707,00 EUR 
 
Podrobnejša obrazložitev načrtovanih programskih stroškov:  
 
Opredelitev fiksnih programskih stroškov, ki nastanejo kot posledica opravljanja štirih 
zakonsko opredeljenih posebnih nalog OOK za širše območje: 

 Prva naloga: 626 ur, 10.813 EUR 
 Druga naloga: 1.253 ur, 21.628 EUR 
 Tretja naloga: 1.253 ur, 21.628 EUR 
 Četrta naloga: 0,00 EUR 

Fiksni programski stroški skupaj: 3.132 ur, 54.069 EUR 
 
Opredelitev variabilnih programskih stroškov: 

• Nakup domačih in tujih licenčnih elektronskih virov: 
 IUS-Info, FinD-INFO, IUS.INFO Hrvaška: 5.841 EUR 
 Press Reader: 3.815 EUR 
 GVIN.com: 1.952 EUR 
 Arhiv Večera: 730 EUR  

• Nakup licence ZOOM: 170 EUR 
• Potni stroški: 330 EUR 
• Projekti digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega gradiva: podroben 

opis v prilogi 1: skupaj: 8.800 
• Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega uporabnika na območju: 1.000 EUR 
• Koordinacija dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem ter projektov na nacionalni 

ravni: 8.000 EUR 
Variabilni programski stroški skupaj: 30.638 EUR 
 
Podrobnejša opredelitev variabilnih programskih stroškov za Koordinacijo dejavnosti 
splošnih knjižnic za knjižnični sistem ter projektov na nacionalni ravni: 

• stroški dela nacionalnega koordinatorja, 
• materialni stroški za delovanje nacionalne koordinacije in delo na terenu. 
• Stroški za projekte in druge vsebine koordinacije: 

 nacionalna koordinacija območnih koordinatorjev, organizacija in izvedba 
izobraževanj na nacionalnem nivoju 

 koordinacija tima OOK ter usklajevanje in izvajanje  nacionalnih programov v skladu 
z delovnim načrtom in trenutnimi zahtevami stroke, 

 povezovanje kompetenčnih vsebin na nacionalnem nivoju, 
 povezovanje in usklajevanje skupnih nacionalnih knjižničnih portalov, 
 koordinacija delovnih skupin in komisij v okviru koordinacije OOK, ki delujejo na 

nacionalnem nivoju, 
 koordinacija in izvedba nacionalnih projektov za promocijo knjižnic, knjige in branja, 
 sodelovanje z mediji in drugimi javnostmi, 
 izvajanje programov in projektov na podlagi Strategije razvoja splošnih knjižnic 2022-

2026. 
 
 
2. Kompetenčne vsebine (projekti oziroma dejavnosti, ki omogočajo razvoj in optimizacijo 
delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni, npr. 
skupni spletni portali). 

 

                                                      
11 Do največ 8.000 EUR. 
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Kompetenčne vsebine podrobneje obrazložite v posebni prilogi. 
 
Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki 
nastanejo kot posledica izvajanja kompetenčnih 
vsebin: 

znesek v EUR 

Kompetenčni center za domoznanstvo 31.146,00 EUR 
  
Specifikacija variabilnih programskih stroškov  
Delavnica za domoznance 1.000,00 EUR 
  
Programski stroški skupaj12 32.146,00 EUR 

 

Podrobnejša obrazložitev načrtovanih programskih stroškov v posebni prilogi. 

 

Pripravili: 

Mira Petrovič 

Milena Doberšek 

Primož Potočnik 

 

 

 

 

  Datum: žig Podpis odgovorne osebe: 
22. 3. 2022                                                                        Milena Doberšek 
 
  

                                                      
12 Do največ 25.000 EUR. 
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PRILOGA 1: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega 
domoznanskega gradiva 
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije13: 

Naziv Digitalizacija občinskih glasil občin Spodnjega 
Podravja 

Izvajalec Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
Partner(ji) Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, 18 občin Spodnjega 

Podravja, NUK, zunanji izvajalec digitalizacije 
Utemeljitev 
potrebe po 
digitalizaciji 

Občinska glasila občin Spodnjega Podravja v fizični obliki 
hranijo arhivi občin, ptujska in ormoška knjižnica ter 
nekatere druge slovenske knjižnice. Delno so glasila 
dostopna tudi v digitalni obliki na spletnih straneh občin, 
zlasti novejše številke. 
S projektom digitalizacije bomo na enem mestu ustvarili 
kompletno zbirko občinskih glasil občin Spodnjega Podravja 
ter tako presegli razdrobljenost, nesistematičnost hrambe 
ter nepopolnost zbirk v posameznih hraniliščih. Z optično 
prepoznavo besedila bo omogočeno iskanje po celotnem 
besedilu. Zbirka bo umeščena v Digitalno knjižnico 
Slovenije. 

Navedba 
prioritete 

1. prioriteta 

Pričakovani cilji  • Široka dostopnost vsebin, pomembnih za 
spodnjepodravsko območje. 

• Trajno ohranjanje gradiva, pomembnega za 
spodnjepodravsko območje. 

Pričakovani 
rezultati 

• Popolnost ustvarjene digitalne zbirke 
• Večja urejenost zbirk občinskih glasil po občinah 
• Ustvarjena podlaga za dograjevanje zbirke v Digitalni 

knjižnici Slovenije  
Načrtovane 
aktivnosti v letu 
2022 

• Natančen popis gradiva v fizični in digitalni obliki v zbirki 
ptujske in ormoške knjižnice 

• Pridobitev manjkajočih številk od občin 
• Priprava tehnične dokumentacije za digitalizacijo 
• Izbira izvajalca digitalizacije 
• Postopek digitalizacije 
• Umestitev gradiva v Digitalno knjižnico Slovenije 
• Končna ureditev metapodatkov 
• Promocija projekta 
• Dogovore o avtorskih in sorodnih pravicah smo s 

partnerji podpisali  že v letu 2021. 
Načrtovano 
število 
digitaliziranih 
strani oziroma 
skenogramov 

20.000 

Načrtovano 
število 
digitaliziranih 

824 številk 

                                                      
13 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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predmetov 
(enot): 
Način izvedbe Digitalizacija pri zunanjem izvajalcu 
Terminski načrt Junij - december 2022 
Nadzor nad 
kakovostjo 
izvedbe 

Nadzor nad kakovostjo izvedbe bo potekal na treh mestih: 
med procesom digitalizacije pri izvajalcu, v NUK in Knjižnici 
Ivana Potrča Ptuj ob prevzemu skenogramov ter po 
umestitvi gradiva na portal dLib.  

Način 
zagotovljene 
dolgotrajne 
hrambe 

Digitalizirano gradivo bo v ogledni resoluciji shranjeno v 
Digitalni knjižnici Slovenije, arhivske kopije bomo shranili v 
repozitorij, ki ga je za potrebe splošnih knjižnic vzpostavil 
NUK. 

Pričakovana 
dostopnost 
digitaliziranega 
gradiva 
uporabnikom 

Gradivo bo uporabnikom dostopno brez omejitev na portalu 
Digitalne knjižnice Slovenije in na lokalnih diskih v čitalnicah 
obeh sodelujočih knjižnic. 

Pričakovani 
učinki  

Povečano zanimanje uporabnikov in uporaba informacij iz 
občinskih glasil. 
 

Načrtovane 
oblike 
predstavitve 
rezultatov 

O projektu digitalizacije bomo poročali v občinskih glasilih, 
pripravili bomo novico na portalu Kamra, na spletnih straneh 
ptujske in ormoške knjižnice ter na družbenih omrežjih 
partnerjev. 

Načrtovana 
cena/skenogram 
(v EUR) 

0,44 EUR/skenogram z DDV 

Ocena stroškov 
skupaj (v EUR) 

8.800 EUR z DDV 

 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp14):  
 
Območje Spodnjega Podravja je upravno razdeljeno na 19 občin. Na Ptujskem so to Mestna 
občina Ptuj in občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, 
Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč 
in Žetale. Na širšem območju so občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. 
Večina občin je kmalu po nastanku leta 1994 pričela tudi z izdajanjem občinskih glasil, ki prinašajo 
zanimive podatke o življenju in delu v lokalni skupnosti. 
Za trajno hrambo občinskih glasil skrbijo občine same, v svoje domoznanske zbirke pa jih 
vključujeta tudi Knjižnica Ivana Potrča Ptuj in Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. V zadnjem 
desetletju je večina občinskih glasil delno dostopna tudi na spletnih straneh občin. 
Zaradi velike razdrobljenosti ter nepopolnosti zbirk občinskih glasil, ki so le v manjši meri dostopne 
v digitalni obliki na spletnih straneh občin, smo sprejeli skupno odločitev o digitalizaciji in objavi 
digitalne zbirke občinskih glasil na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. Glasilo Mestne občine 
Ptuj Ptujčan smo digitalizirali že v letu 2017, ostala glasila pa so predmet digitalizacije v letu 2022. 
 
Gradivo bo digitalizirano v obsegu kot ga bodo dovoljevala zagotovljena finančna sredstva.  
 
 
 
 
  

                                                      
14 Znaki brez presledkov. 
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PRILOGA 2: Kompetenčne vsebine (projekti oziroma dejavnosti, ki omogočajo razvoj in 
optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni 
ravni, npr. skupni spletni portali). 
 
Podatki o načrtovani kompetenčni vsebini15: 

Naziv Koordinacija domoznanske dejavnosti med OOK 
Izvajalec  Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
Partner(ji) Slovenske osrednje območne knjižnice, NUK, UKM, Sekcija 

za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 
Pridobljen status 
kompetenčnega 
centra 

da 

Utemeljitev 
potrebe po 
kompetenčni 
vsebini 

Koordinacijo domoznanske dejavnosti med knjižnicami na 
posameznih območjih opravljajo osrednje območne 
knjižnice (OOK). Vse bolj pa v ospredje stopa tudi potreba 
po koordinaciji in medsebojnem usklajevanju med 
knjižnicami  zaradi potrebe po boljšem obvladovanju novih 
izzivov na nacionalni ravni.  
Že leta 2018 so osrednje območne knjižnice (OOK) sprejele 
dogovor, s katerim so koordinacijo domoznanske dejavnosti 
med OOK-ji prenesle na Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. Odtlej 
v ptujski knjižnici vodimo in koordiniramo delovno skupino 
OOK za domoznanstvo, v okviru katere identificiramo in 
obravnavamo strokovne izzive, k reševanju katerih je na 
nacionalni ravni potrebno prednostno pristopiti. 

Opredelitev 
ciljne skupine 
uporabnikov na 
širšem območju 

Ciljna skupina so strokovni delavci v domoznanski 
dejavnosti v Sloveniji, posredno pa tudi vse ciljne skupine 
uporabnikov, zlasti mladostniki, odrasli in starostniki, ki so 
potencialni uporabniki domoznanskih zbirk in storitev. 
 

Usklajenost 
načrtovane 
vsebine med 
knjižnicami16 

da 

Pričakovani 
splošni cilji   

• Vsebinska koordinacija in poenotenje izvajanja 
domoznanske dejavnosti na področju zbiranja, 
obdelave, hrambe in dostopnosti  domoznanskega 
gradiva in posredovanja informacij uporabnikom 

• Večja prepoznavnost domoznanske dejavnosti 
• Dvig kakovosti izvajanja domoznanske dejavnosti 
• Vpeljava novih strokovnih rešitev 
 

Pričakovani 
izvedbeni cilji v 
letu 2022 

• Pričetek delovanja digitalnega repozitorija za trajno 
ohranjanje digitalnega gradiva za potrebe OOK. 

• Prenos v prakso novih katalogizacijskih pravil za 
obdelavo rokopisov in zapuščinskih fondov. 

• Nadaljevanje z aktivnostmi za regionalizacijo Digitalne 
knjižnice Slovenije. 

• Pričetek aktivnosti za oblikovanje enotnih smernic glede 
dostopnosti in uporabe domoznanskega gradiva. 

                                                      
15 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak(o) projekt/storitev posebej. 
16 V primeru, da v načrtovani kompetenčni vsebini sodeluje več knjižnic, le-te sredstva načrtujejo v sorazmernih 
deležih. 
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Načrtovane 
aktivnosti v letu 
2022 

• Sodelovanje z NUK na področju trajnega ohranjanja 
digitalnega gradiva; udeležba na izobraževanjih in 
pričetek vnosa gradiv v repozitorij. 

• Nadaljevanje aktivnosti za regionalizacijo dLib 
• Pravila za obdelavo rokopisnega gradiva – obravnava 

na nivoju OOK, izobraževanja in pričetek 
katalogizacije gradiva. 

• Pregled in dopolnitev seznama domen po območjih, ki 
jih NUK zajema in arhivira. 

• Oblikovanje enotnih smernic glede dostopnosti in 
uporabe domoznanskega gradiva, zlasti starejšega, 
katerih rezultat bo oblikovanje potrebnih dokumentov 
oz. obrazcev in posledično poenotenje prakse v 
knjižnicah. V letu 2022 je predvideno imenovanje 
delovne skupine, ki bo pregledala dosedanjo prakso 
glede dostopnosti in uporabe domoznanskega gradiva 
in pričela s pripravo smernic. 

• Sodelovanje pri izvedbi Domfesta 2022 v Osrednji 
knjižnici Celje. 

• Organizacija in izvedba domoznanske delavnice - v 
sodelovanju s Sekcijo za domoznanstvo in kulturno 
dediščino pri ZBDS. 

• Načrtujemo dva do tri sestanke delovne skupine 
domoznancev OOK v živo v Mestni knjižnici Ljubljana 
ali preko spletne konference. 

• Skrbeli bomo za pretok aktualnih informacij s področja 
domoznanstva med OOK in strokovno sodelovanje z 
drugimi sorodnimi ustanovami in združenji (muzeji, 
arhivi, ZBDS, NUK, UKM, IZUM). 

Pričakovani 
rezultati 

• Izvedeni sestanki delovne skupine domoznancev OOK 
• Izvedena delavnica/izobraževanje 
• Vnesen del digitalnega gradiva OOK v repozitorij 
• Vzpostavitev regijskih podstrani dLib 
• V COBISS popisane prve zbirke rokopisnega gradiva 

in zapuščin, ki jih hranijo OOK 
• Formiranje in pričetek dela delovne skupine za 

oblikovanje smernic glede dostopnosti in uporabe 
domoznanskega gradiva  

Terminski načrt Januar-december 2022 
Način izvedbe • Aktivnosti v okviru delovnih skupin 

• Delavnice /izobraževanja 
• Sestanki delovne skupine domoznancev 

OOK 
Nadzor nad 
kakovostjo 
izvedbe 

Med izvajanjem aktivnosti bo nadzor nad kakovostjo 
potekal v vseh osrednjih območnih knjižnicah in ob 
strokovni podpori Narodne in univerzitetne knjižnice ter 
Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS.  

Pričakovani 
pozitivni učinki 
na razvoj 
knjižnične 
dejavnosti na 
širšem območju 

• Večja enotnost delovanja splošnih knjižnic pri izvajanju 
domoznanske dejavnosti. 

• Večja prepoznavnost domoznanske dejavnosti kot ene 
od knjižničnih dejavnosti v splošni javnosti. 

• Izvedba skupnih projektov. 
• Nove oblike sodelovanja in partnerstev. 
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• Večje kompetence zaposlenih v domoznanski 
dejavnosti. 

• Večja strokovna samozavest zaposlenih v 
domoznanski dejavnosti. 

• Dvig kvalitete in strokovnosti pri izvajanju 
domoznanske dejavnosti. 

• Racionalnejša poraba delovnega časa. 
Pričakovano 
zmanjšanje 
razlik v razvoju 
knjižnične 
dejavnosti na 
širšem območju 

Kvaliteta izvajanja domoznanske dejavnosti 
je odraz pozornosti, ki jo splošne knjižnice 
namenjajo tej knjižnični vlogi. Na podlagi 
izvedenih aktivnosti pričakujemo povečano 
zanimanje za izvajanje domoznanske 
dejavnosti tudi v knjižnicah, ki temu doslej 
še niso namenile dovolj pozornosti. 
  

Pričakovana 
dostopnost 
rezultatov za 
uporabnike na 
širšem območju 

Načrtovane aktivnosti bodo pripomogle k 
večji urejenosti, dostopnosti ter 
prepoznavnosti domoznanskih zbirk, ki 
bodo uporabnikom dostopne tudi v digitalni 
obliki. 

Načrtovane 
oblike 
predstavitve 
rezultatov 

Rezultati dela bodo na letni ravni predstavljeni Ministrstvu 
za kulturo v poročilu o izvajanju nalog OOK, občinam v 
poročilu o delu knjižnice, širši strokovni javnosti ob zaključku 
posamezne aktivnosti na posvetovanjih, izmenjavah dobrih 
praks, v strokovnih člankih in podobno. 

Nadaljnje 
razvojne 
možnosti 
načrtovane 
vsebine 

Pri koordiniranju domoznanske dejavnosti na nacionalnem 
nivoju bo potrebno  nenehno slediti razvojnim smernicam in 
potrebam, ter jih uvajati v delovne procese v splošnih 
knjižnicah, saj je razvojnih možnosti in priložnosti še veliko. 
Pri tem med največje izzive sodita usmerjanje izvajanja 
domoznanske dejavnosti po čim bolj enotnih kriterijih, 
uvajanje novih digitalnih rešitev in storitev za uporabnike ter 
večja prepoznavnost domoznanske dejavnosti v splošni 
javnosti. 

Ocena stroškov 
(v EUR) 

32.146 EUR 

 
Kratka predstavitev načrtovane kompetenčne vsebine (500–1000 zbp17):  
 
Načrtovane aktivnosti v sklopu koordinacije domoznanske dejavnosti med OOK bodo usmerjene 
v podporo razvoju domoznanske dejavnosti na nacionalni ravni. Prizadevali si bomo za 
poglobljeno poznavanje, razvoj in optimizacijo izvajanja domoznanske dejavnosti v slovenskih 
splošnih knjižnicah. Razvijali in uvajali bomo nove skupne strokovne in razvojne rešitve ter 
organizirali izobraževanja za domoznance in drugo knjižnično osebje. 
S skupnimi projekti bomo naredili korake k večji enotnosti pri izvajanju domoznanske dejavnosti. 
Zastavili smo si jasne in skupne cilje, s katerimi bomo presegli razdrobljenost, hkrati pa upoštevali 
raznolikost, ki jo prinašajo različne domoznanske tradicije predvsem v večjih knjižnicah. 
Izvedene aktivnosti bodo rezultat partnerstva med splošnimi knjižnicami, poseben poudarek bo 
tudi na sodelovanju z drugimi knjižnicami in organizacijami s področja kulture (NUK, IZUM, ZBDS, 
arhivi, muzeji). Sodelovali bomo tudi s splošnimi knjižnicami, ki na nacionalni ravni upravljajo s 
spletnimi portali s področja domoznanstva, kot so Kamra in Obrazi Slovenskih pokrajin. 
 
 
                                                      
17 Znaki brez presledkov. 



16 

 

Podrobnejši finančni načrt  
 
Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki 
nastanejo kot posledica izvajanja načrtovane 
kompetenčne vsebine 

znesek v EUR 

Koordinacija izvajanja domoznanske dejavnosti na 
nacionalnem nivoju 

31.146 EUR 

            
            
Specifikacija variabilnih programskih stroškov  
Delavnica za domoznance 1.000 EUR 
            
            
Programski stroški skupaj 32.146 EUR 

 
Podrobna obrazložitev načrtovanih programskih stroškov:  
 
Opredelitev fiksnih stroškov, ki nastanejo kot posledica izvajanja kompetenčnih vsebin za 
potrebe OOK na nacionalni ravni: 

 Fiksni programski stroški: 2.088 ur, 31.146 EUR 
 
Obrazložitev variabilnih programskih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju kompetenčnih 
vsebin za potrebe OOK na nacionalni ravni: 

 Delavnica za domoznance 1.000 EUR 
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