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Spoštovani 

 

V okviru Združenja splošnih knjižnic se v zadnjih dveh letih kontinuirano sestaja tim 

direktorjev OOK, ki je v tem obdobju intenzivno razpravljal o poslanstvu in vlogi OOK ter 

načinu organiziranosti in izvajanja koordinacije OOK v prihodnje. Strokovna javnost je 

seznanjena, da se pripravlja nov Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe za splošne knjižnice, kar je  priložnost za oblikovanje sprememb na omenjenem 

področju. 

 

Na zadnjem sestanku tima direktorjev OOK, ki je bil 11. 9. 2018  so bile na podlagi 

predhodnih razmislekov in razprav predlagane naslednje spremembe glede organiziranosti 

koordinacije območnosti, ki jo sedaj izvaja NUK – Center za razvoj knjižnic: 

 

- osrednje območne knjižnice prevzamejo koordinacijo od NUK-a - Centra za razvoj 

knjižnic in jo po sistemu, ki ga predlagamo v nadaljnjem besedilu, izvajajo same;  

- za izvajanje koordinacije se določi 5-letni mandat in sicer za osrednjo območno 

knjižnico, ki koordinacijo prevzame, kot tudi za koordinatorja območnosti. Mandat 

lahko sprejme katerakoli osrednja območna knjižnica, vendar naj bi  skladno z 

dogovorom tima direktorjev OOK bila prva knjižnica, ki bo mandat sprejela, Mestna 

knjižnica Ljubljana; 

- za takšno rešitev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
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o potrebno  je oblikovati podlage v predpisih in drugih potrebnih dokumentih, ki 

bodo definirale način organiziranosti koordinacije OOK; 

o Ministrstvo za kulturo mora knjižnici, ki bo prevzela mandat, v proračunu za 

leto 2020 zagotoviti dodatna sredstva za zaposlitev 1 EPZ  in sredstva za 

programske materialne stroške za delo koordinatorja, ki pa ne smejo biti del že 

obstoječe kvote, ki jo ministrstvo namenja za financiranje knjižnične 

dejavnosti. 

 

Tim direktorjev OOK je razpravljal tudi o mreži OOK in zavzel stališče , da se število 

oziroma mreža OOK ne spreminja, dokler se v državi ne oblikujejo regije. 

 

Upamo, da bodo pri oblikovanju pravilnika naši predlogi upoštevani in smo jih pripravljeni 

podpreti tudi z morebitnimi analizami, če bi bile potrebne. 

 

Lepo vas pozdravljamo. 

 

Luka Blažič,  Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

Breda Karun, Mestna knjižnica Kranj 

Mag. Matjaž Neudauer, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

Mag. Irena Oder, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 

Polona Rifelj, Osrednja knjižnica Celje 

David Runco, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 

Mag. Klaudija Šek Škafar, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota 

Irena Škvarč, Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Dragica Turjak, Mariborska knjižnica 

Mag. Teja Zorko, Mestna knjižnica Ljubljana 

 

V imenu tima direktorjev OOK pripravila  

Vesna Horžen, predsednica ZSK 

 

 

V vednost: 

Martina Rozman Salobir, ravnateljica NUK 

Martina.rozman-salobir@nuk.uni-lj.si  

 

Delovna skupina za oblikovanje Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe za splošne knjižnice 

Marjan.gujtman@gov.si  
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