
 

 

 

SPOROČILO ZA MEDIJE (za objavo) 

Maribor, 2. oktober 2015 

OTVORITEV NOVEGA BIBLIOBUSA MARIBORSKE KNJIŽNICE 

Kdaj in kje: v petek, 2. oktobra 2015, ob 16. uri na Glavnem trgu v Mariboru, kjer novi 
bibliobus Mariborske knjižnice zaključuje otvoritveno vožnjo po občinah Kungota, Pesnica, 
Šentilj, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače-Fram, Slovenska Bistrica in 
Oplotnica.  
 
Slavnostni govorniki: gospod Marjan Gujtman, sekretar na Ministrstvu za kulturo, zadolžen 
za knjižničarstvo, gospa Jelka Černivec, podžupanja Mestne občine Maribor in Dragica Turjak, 
direktorica Mariborske knjižnice.  
 
Bibliobus Mariborske knjižnice ima že štiridesetletno tradicijo, svoje poslanstvo opravlja od 
leta 1974. Danes predajamo namenu novo vozilo, že četrto po vrsti. Tri dosedanja vozila so 
v teh letih prevozila dobršen del Kozjaka, Slovenskih goric, Pohorja, pa tudi kotičkov v 
Mariboru in okolici, ki so bolj oddaljeni od krajevnih knjižnic. V ponedeljek, 5. oktobra bo 
vezi med ljudmi v okoliških krajih, kjer ni stacionarne knjižnice že ustvarjal novi bibliobus. 
 
Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice: »Tako pride knjižnica do ljudi po različnih 
poteh: ne samo z mrežo knjižnic, ampak tudi s postajališči bibliobusa, s premičnimi zbirkami, 
z različnimi servisi in storitvami, s pozornostjo do ljudi s posebnimi potrebami, in vse 
pogosteje z elektronskimi mediji in na daljavo. Je pomemben člen v vseživljenjskem 
izobraževanju in informiranju, ter prostor srečevanj in druženja. Na novo veliko osrednjo 
knjižnico – dnevno sobo Maribora – še vedno čakamo.  Uspel pa nam je izjemen projekt – 
nova potujoča knjižnica. 
Otvoritev bibliobusa smo prav zato, da ga ponosno pokažemo vsem občinam in županom ter 
se jim tako zahvalimo za podporo in navdušimo za nadaljnje sodelovanje, zastavili kot 
otvoritveno dopoldansko vožnjo od občine do občine, s kratkim postankom in kulturnim 
programom. In res so nas na tej dopoldanski vožnji danes pozdravili župani.« 
 
Bibliobus je v velikem deležu, kar 150.000 EUR, financiralo Ministrstvo za kulturo, Mestna 
občina Maribor je prispevala 80.000 EUR, manjše deleže, med 2.800 do 5.000 EUR pa tudi 
druge občine, v katerih ima bibliobus postajališča: Kungota, Pesnica, Šentilj, Duplek, Miklavž 
na Dravskem Polju, Starše in Rače Fram. Zunanja podoba bibliobusa je sodobna in domiselna 
ter sovpada s postopno prenovo celostne grafične podobe knjižnice.  Bibliobus je izdelan na 
osnovi Ivecovega turističnega avtobusa, z vso sodobno opremo in še več možnosti za 
kvalitetno ponudbo. Tehnološko posodobljena bo  izposoja z online povezavo do COBISSa na 
vseh postajališčih. To pomeni ažurnost in takojšnjo usklajenost podatkov in relevantne 
informacije o dostopnosti fonda. Na voljo so računalniška mesta za uporabnike z dostopom 
do interneta. V zadnjem delu bibliobusa je kotiček, namenjen najmlajšim, z udobnimi 



 

blazinicami za poslušanje pravljic. Velika in pomembna pridobitev je dvigalo za invalide in 
gibalno ovirane ljudi. 
 
 
 
Bibliobus je izdelalo podjetje Dualis Maribor s sodelavci, oblikovanje zunanje 
podobe/Ilustracija: Matic Brezovšek / Domen Rupnik. Pomembni tehnični podatki: Dvigalo za 
invalide, 120m polic, 2 računalnika z internetno povezavo, agregat za neomejeno delovanje, 
3 km led diod za osvetljevanje polic, 1 km žic v napeljavah. 
 
Stari bibliobus za naše poti po strminah Kozjaka, Pohorja in Slovenskih goric po vseh teh 
naporih res ni bil več zanesljiv, vseeno pa še ni za odpad.  V nekoliko drugačni vlogi ga bo še 
naprej uporabljala Zveza prijateljev mladine Maribor za izvajanje svojih aktivnosti z 
mladostniki.  
Dodatne informacije:  
Dragica Turjak, direktorica  
Tel.: 041 634 460  
e-naslov: dragica.turjak@mb.sik.si 

Več podatkov o novem vozilu: 
- Končna cena: 284.506 EUR 
- Delež MzK: 150.000 EUR 
- Delež MoM: 80.000 EUR 
- Delež ostalih občin: 30.801 EUR 
- Lastna sredstva, sponzorji: 23.705 EUR 
- Višina vozila: 3,75 m 
- Dolžina: 10,8 m 
- 120 m polic 
- 3 km LED diod za osvetljevanje 
- 1 km električnih žic 
- Klima, električni agregat za neprekinjeno napajanje 
- Dvigalo za invalide in gibalno ovirane 
- 2 računalnika z internetno povezavo za uporabnike 
- Po postopku javnega naročila za izvedbo bibliobusa je bilo izbrano mariborsko podjetje 

Dualis, oblikovanje zunanje podobe pa je delo Matica Brezovška in Domna Rupnika. 
Bibliobusi v 
številkah 

Zaloga 
potujoče 
knjižnice 

Letna 
nabava 

Kapaciteta 
vozila 

Člani Obisk Izposoja 

Ajdovščina 26.966 954 6.550 1.351 10.523 54.601 

Domžale 1.523 118 1.372 391 2.612 4.590 

Kamnik 5.941 412 2.800 351 3.090 12.365 

Koper 35.362 1.338 6.500 1.634 9.457 74.500 

Ljubljana 61.456 2.059 7.500 1.481 13.143 59.627 

Maribor 108.215 4.318 11.800 3.143 28.378 151.488 

M. Sobota 59.629 2.160 4.200 2.118 14.391 42.018 

Nova Gorica 47.762 2.213 6.045 1.967 17.227 67.846 

Novo mesto 32.987 952 6.188 1.261 7.518 87.884 

Postojna 21.025 567 3.300 672 7.655 36.590 

Ptuj 50.728 2.740 6.500 1.618 11.226 91.240 

Tolmin 25.884 1.177 7.720 1.043 8.612 51.665 



 

Tržič 4.452 322 2.781 328 3.099 16.288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


