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Legenda kratic 

 

MK – Mariborska knjižnica 

OOK – Osrednja območna knjižnica 

OK – Knjižnica Rotovž 

PK – Pionirska knjižnica Rotovž 

KT – Knjižnica Tabor 

NV – Knjižnica Nova vas 

Np – Pionirska knjižnica Nova vas 

M – mladi bralci do 15 let 

O – odrasli bralci 

SO – starejši odrasli, tretje življenjsko obdobje 

IKT – informacijska komunikacijska oprema 

DBM – Društvo bibliotekarjev Maribor 

ZBDS – Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

IBBY – Mednarodna zveza za mladinsko književnost 

IFLA – Mednarodna zveza knjižnic 

COBISS – Kooperativni online bibliografski sistem in servisi 

IZUM – Institut informacijskih znanosti Maribor 

UKM – Univerzitetna knjižnica Maribor 

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica 

Cezar – Center za razvoj knjižnic 

dLib- Digitalna knjižnica Slovenije 

MoM – Mestna občina Maribor 

UKC Maribor – Univerzitetni klinični center Maribor 

ISIO – Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih 

VDC – Varstveno delovni center 
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1. OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICI 
 

Mariborska knjižnica, Maribor Public Library  

Skrajšano ime: Mariborska knjižnica 

Rotovški trg 2, 2000 Maribor 

Matična številka: 5055636 

Davčna številka: SI99698722 

Šifra proračunskega uporabnika: 37273 
 

1.1. Velikost zavoda 
 

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin, sedežna občina je 

Mestna občina Maribor. Ustanoviteljice knjižnice so poleg sedežne občine še občine Duplek, Hoče – 

Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše. Za ostale občine na območju izvaja 

Mariborska knjižnica dejavnost pogodbeno: Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica in 

Šentilj. 

Kot osrednja območna knjižnica izvaja posebne naloge za širše območje občinskih knjižnic v Lenartu 

in Slovenski Bistrici. 

Število krajevnih knjižnic: 16 (osrednja knjižnica in knjižnica v Novi vasi imata ločene oddelke za 

otroke in odrasle), Potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), Izposoja v bolnišnico, Izposoja 

na dom. 

Posebne zbirke: Študijska zbirka mladinske književnosti, Igroteka – zbirka igrač, Glasbena zbirka - 

Cedeteka, Filmski center, AV zbirka – zbirka neknjižnega gradiva 

Število zaposlenih (nedoločen in določen čas): 95 

Javna dela: 1 
 
 

1.2.  Mariborska knjižnica – osrednja območna knjižnica 
 

Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica (OOK) na podlagi pogodbe z Ministrstvom za 

kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja za širše območje posebne naloge in knjižnice na 

tem območju strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične 

dejavnosti. 

- zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij, 

- nudi strokovno pomoč knjižnicam s svojega območja, kar zajema tudi sodelovanje pri 

načrtovanju razvoja informacijskega sistema, 

- koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva, 

- koordinira usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 

Proračunska sredstva za izvajanje posebnih nalog območnih knjižnic prispeva Ministrstvo za kulturo. 

Mariborska knjižnica na svojem območju strokovno povezuje v mrežo Knjižnico Lenart in 

Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, domoznansko dejavnost pa usklajuje in koordinira 

tudi z Univerzitetno knjižnico Maribor. 

 

 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


6 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI 
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si 

 
Letno poročilo 2017/Dragica Turjak       MK 0/Zapis št.139 
 

1.3.  Zakonske in druge pravne podlage: 
 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), URL RS 96/2002, 56/2008, 

4/2010, 20/2011, 111/2013 

- Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov, URL RS 86/2004 in spremembe: 51/2007, 

67/2007,94/2007 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS 29/2003 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, URL RS 73/2003, 

70/2008, 80/2012 

- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, URL RS 88/2003 

- Pravilnik o razvidu knjižnic, URL RS 105/2003 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, URL RS 19/2003 

- Nacionalni program za kulturo: http://www.ifa.de/fileadmin/content/.pdf 

- Zakon o obveznem izvodu publikacij, URL RS, 69/2006, 86/2009 

- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (NUK),URL RS 

90/2007 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (občine Maribor, Duplek, Hoče, 

Miklavž, Rače – Fram, Starše), MUV št. 8/2005, 16/2006, 17/2009 

- Pogodbe o zagotavljanju javne knjižnične službe (za občine Kungota, Lovrenc na Pohorju, 

Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj) 

- Poslovnik kakovosti Mariborske knjižnice, MK Predpis št. 13/5 

- Strateški načrt 2010 – 2013, MK Predpis št. 5/2 

- Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja. 

- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v Mariborski knjižnici (MK 0/Predpis št. 10) 
 

1.4.  Družbena odgovornost – odsev poslanstva knjižnice 
 

Cilj knjižnice je vzpostavitev vseživljenjskega odnosa z uporabnikom. Ker je odprta vsem družbenim 

skupinam skoraj vse dni v letu, omogoča socialno vključenost in aktivno državljanstvo. Njena 

družbena vloga pride še posebej do izraza v obdobjih, ko so ljudje v osebnih in finančnih krizah, 

morda marginalizirani. V knjižnici lahko kakovostno preživijo čas, se družijo, dobijo informacije, 

skozi branje, pogovore o literaturi in ustvarjalcih, pravljice in najrazličnejše aktivnosti se kulturno 

bogatijo. Informacije, znanje, kulturo in umetnost prek izposojenega gradiva brezplačno odnesejo tudi 

domov. V knjižnici so lahko celo na daljavo: tudi, ko je zaprta, lahko od doma uporabljajo digitalne 

vsebine, katalog knjižnice, naročijo in rezervirajo gradivo za naslednji obisk, podaljšajo rok izposoje, 

dobijo odgovor knjižničarja na vprašanja o gradivu in iz gradiva. S člansko izkaznico knjižnice lahko 

kupijo vstopnice SNG Drame po ugodnejši ceni, kar je njena dodana vrednost. 

  

Skozi vse te vloge odseva družbena vrednost knjižnice, ki se navezuje na pojem družbene 

odgovornosti. Vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, izobraževalnih, intelektualnih, 

zgodovinskih in drugih kompetenc posameznika, vpliva na kakovost življenja posameznika in 

skupnosti ter skozi to na izboljšanje medčloveških odnosov, socialno vključenost ranljivih skupin, 

boljšo informacijsko pismenost in bralne sposobnosti. 
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2. RAZVOJNE USMERITVE V 2017 IN DOSEŽENI REZULTATI 
 

2.1. Poročilo direktorice o doseženih ciljih in rezultatih – uvodna beseda 
 

Leto 2017 je bilo leto nadaljnjega slabšanja pogojev v delovanju knjižnice, tako na področju nabave 

knjižničnega gradiva kot pri možnostih normalnega zagotavljanja materialnih stroškov in vzdrževanja 

prostorov ter nakupa opreme, predvsem sodobne tehnične opreme. Na vseh področjih zaostajamo, 

slovenske knjižnice so že zdavnaj uvedle sodobno RFID tehnologijo, knjigomate, sodobne elektronske 

storitve. Posebej kritično je stanje prostorov osrednje knjižnice ter enot Studenci in Pesnica. Že celo 

desetletje smo v pričakovanju investicije na Rotovškem trgu, in rešitev tega problema bi zagotovo 

prinesla razvojni premik. Znašli smo se v absurdni situaciji. Uvesti smo morali članarino, ki naj bi 

pomagala povečati prirast gradiva. Ukrep je povzročil upad članov, proračunska sredstva pa nam je 

predvsem sedežna, mestna občina še dodatno znižala tudi na postavki materialni stroški. Da bi bila 

mera polna, je tudi Ministrstvo za kulturo delež sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva 

prepolovilo in smo daleč od tega, da naj bi skrbelo za enakomeren razvoj knjižnic in dostopnost 

knjižničnega gradiva, poleg tega že več let ni objavilo razpisa za nakup računalniške opreme. Denar od 

članarin moramo namenjati za elektriko in ogrevanje, kar bi morali zagotoviti proračuni. 

Povpraševanje po gradivu se ni zmanjšalo, ampak si zdaj manj članov izposodi večje število gradiva, 

članska izkaznica je postala družinska in prijateljska. Negodovanje bralcev, ker ne dobijo želenega 

gradiva ali morajo nanj čakati nerazumno dolgo, se stopnjuje. Obiskovalci se v knjižnici ne zadržujejo, 

ker se nimajo kje. Naročijo gradivo, pridejo ponj in odidejo. Osrednja knjižnica razpada, postala je le 

še nagrmadeno skladišče, zanikrn, dotrajan prostor, kjer se dobro počutijo le še neotesanci, ki med 

tesnimi labirinti polic vidijo priložnost za odtujevanje računalniške opreme in kazanje mišic z 

verbalnim nasiljem in grožnjami zaposlenim. Smo na točki, ko bomo morali najeti varnostno službo, 

da bomo zagotovili normalno in in vsaj za silo varno okolje za obiskovalce in zaposlene. Kako bomo 

pokrili ta strošek? 

 

Vsekakor je bilo leto 2017 tudi leto dokončne streznitve glede namere mestne politike, da bo 

uresničila načrtovano novo osrednjo knjižnico. S projekti prenove na Rotovškem trgu je odlašala 

toliko časa, da bodo kmalu odšli na smetišče zgodovine. Kljub porabljenemu denarju, vloženi energiji 

in delu. Gradbeno dovoljenje poteče sredi leta 2018 in realno je zdaj premalo časa za izvedbo razpisa 

in pridobitev sredstev. Očitno je bil to tudi namen. Vse različne ponujene alternative niso nikoli imele 

resne osnove, ampak so bile samo odvračanje pozornosti od dejanske rešitve problema. V eni od 

možnih rešitev, nekdanji Probanki, smo tudi sami videli priložnost za lepo, sodobno knjižnico na dobri 

lokaciji. Žal se je izkazalo, da statika ni ustrezna. Ali pa je bil to samo dobrodošel izgovor, da so lahko 

sredstva preusmerili v ureditev stadiona? In namen odgovornih v vodstvu Mestne občine Maribor je 

dosežen: za Rotovž bo zmanjkalo časa, druge primerne rešitve pa nimajo.  

 

Nenehno ukvarjanje s tem, kako premostiti te »zunanje« probleme, ki jih ne bi smelo biti, če bi 

ustanovitelji izpolnjevali svoje zakonske obveznosti do občanov, volivcev, davkoplačevalcev, zadnja 

leta zelo zavira normalno delovanje knjižnice, jemlje veliko energije, ki bi jo morali vložiti v razvoj 

storitev in uresničevanje sodobnih pričakovanj občanov. Kakšna razlika na tem področju je med 

vzhodno in zahodno Slovenijo! Pa tudi na vzhodu, ki bije podobne bitke za preživetje, kot Mariborska 

knjižnica, ni nobene knjižnice s tako mizernimi prostorskimi problemi, kot so naši.  
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Ne glede na vse te probleme pa pregled pričujočega poročila, vsebinsko bogatega in raznolikega, 

dokazuje, da ostajamo v trendu sodobnih knjižničnih smeri in kljub omejenim pogojem uvajamo 

izboljšave, iščemo boljše in krajše poti do naših uporabnikov, se prilagajamo njihovim pričakovanjem 

ali pa vsaj utrjujemo in ohranjamo dobre dosežke iz preteklosti. Vsako leto uvedemo kakšno 

izboljšavo za naše uporabnike, v letu 2017 smo na področju novih tehnologij povečali strežniški 

prostor z delnim prenosom podatkov v oblak z orodjem Office 365. Zaključili smo tudi s prehodom na 

IR optiko, ki pomeni cenejšo in boljšo storitev, hkrati je varna za uporabo. Spremljali smo uvajanje 

nove zakonodaje na področju varnosti osebnih podatkov.  

 

Zelo intenzivno so potekale priprave na prehod na novo platformo COBISS 3/Izposoja. Z vsemi 

izvedenimi testiranji smo opravili izjemno referenčno delo in dosegli na IZUMu bistvene izboljšave 

programa, ki bodo koristile vsem knjižnicam.  Zaposleni so se tudi izobraževali za prehod in v začetku 

marca 2018 bo nov program uveden. Nasploh je interno izobraževanje zaposlenih izjemno pomembno 

za različne vsebine. S prenosom znanja med zaposlenimi smo zadnja leta nadomestili velik del 

zunanjih plačljivih seminarjev in s to dobro prakso bomo nadaljevali. Za zelo pozitivno se je izkazala 

tudi strokovna izmenjava z Mestno knjižnico Ljubljana, v okviru katere sodelavci ene in druge 

knjižnice med dogovorjenimi in vnaprej programsko določenimi termini spoznavajo posamezne 

procese v obeh knjižnicah ter prenašajo dobre prakse druge knjižnice v svoje delovno okolje. V letu 

2017 je bila gostiteljska organizacija naša knjižnica. Ponovno smo tudi gostili študente bibliotekarstva 

in jim predstavili naše vsebine, sodelavci so sodelovali s strokovnimi prispevki na posvetih. 

 

V skladu s strategijo osrednjih območnih knjižnic so se v OOK začeli oblikovati centri za posamezne 

vsebine in zaradi vloge Mariborske knjižnice na področju umetnosti pripovedovanja pravljic, ki skozi 

desetletja dobivajo medgeneracijsko razsežnost, je predvideno, da se Mariborska knjižnica razvije v 

center za razvoj bralne kulture. Tudi sicer posamezne razvojne novosti uresničujemo skozi program 

območnosti, tako na področju koordinacije domoznanskih nalog, digitalizacije, medknjižnične 

izposoje, kot tudi pri svetovanju in uvajanju izboljšav ter prenašanju dobrih praks med knjižnicami na 

območju, pri skupnih portalih Kamra, dLib, Dobre knjige. V letu 2017 nam je uspelo zagnati portal 

Štajerci.si, v nadaljevanju pa skupaj z ostalimi OOK in v koordinaciji z Mestno knjižnico Kranj 

načrtujemo povezavo in poenotenje regijskih portalov v slovenski portal Znani Slovenci. 

 

Pravljična šola prinaša vsako leto zanimive in nove poglede na to umetnost. Pravljice so dobile nov 

pomen s pripovedovanjem odrasli publiki, Mariborska knjižnica pa je motor in nosilec pravljičnih 

večerov za odrasle, ki v sodelovanju s partnerskimi knjižnicami dobiva vse več veljave po vsej 

Sloveniji in v zamejstvu.  

 

Dejavnosti, katerih namen je predvsem promocija zbirke, poudarjanje pomena branja za vse generacije 

in širjenje bralne kulture, tudi v skrbi za ranljive skupine, so uveljavljene, prepoznavne, in imajo svoj 

krog obiskovalcev, ne glede na lokacijo dogodkov. V letu 2017 smo ponudbo še razširili z novimi 

vsebinami, ki so se pridružile že uveljavljenim blagovnim znamkam. Tudi v letu 2017 je bil krona 

naših aktivnosti Dan Mariborske knjižnice, s katerim posebej opazno predstavljamo knjižnico javnosti 

in hkrati opozarjamo na probleme, s katerimi se srečujemo. Dan knjižnice je vedno tudi priložnost za 

različna povezovanja z drugimi kulturnimi organizacijami in zavodi. Poleg teka za knjižnico je bil 

glavni poudarek dneva knjižnice v letu 2017 praznovanje 25-letnega jubileja naše Univerze za tretje 

življenjsko obdobje, nadgradili smo sodelovanje z SNG in začeli sodelovanje z LGM, predvsem v 

smislu dodane vrednosti članske izkaznice, ki zdaj omogoča dodatne ugodnosti in popuste pri nakupu 

vstopnic. Dober primer povezovanja in ustvarjanja sinergij je tudi projekt Galerija v knjigi, ki prinaša 

pozitivne učinke obema ustanovama. 
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Če pogledamo realizacijo po posameznih strateških področjih in prioritetah za obdobje 2014-2020, ki 

so bila osnova načrtovanja za leto 2017, lahko ugotovimo, da smo realizirali večino rednih nalog in 

sledili zastavljenim ciljem. Nerealizirane ostajajo naloge, na katere nimamo vpliva, in kljub ogromni 

vloženi energiji ne prinašajo premikov. Tu mislim na osrednjo knjižnico, na nezadostna sredstva za 

nakup gradiva, na mačehovski odnos ustanoviteljev, ki še vedno vidijo knjižnico predvsem kot strošek 

in breme, ne pa kot dobrobit za občane.  

 

Odraz strokovnosti in uspešnosti sodelavcev so nagrade in priznanja: imamo novo Kalanovo 

nagrajenko za strokovno delo o vodenju, ista sodelavka je tudi prejemnica najvišjega bibliotekarskega 

naziva, imamo Čopovo nagrajenko za izjemen prispevek na področju dela z mladimi bralci in imamo 

nagrajenko IBBY za bibliopedagoško delo in razvoj pravljic in pripovedovanja. To so potrditve, ki 

štejejo, ki nas morajo motivirati in nanje moramo biti ponosni! 

 

 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


10 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI 
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si 

 
Letno poročilo 2017/Dragica Turjak       MK 0/Zapis št.139 
 

2.2. Mariborska knjižnica v številkah 
 

 

Prirast knjižničnega gradiva – naslovi 

 

 nakup dar 

obvezni 

izvod 

lastna 

izdaja 
 

skupaj 

knjige 3.324 1.890 935 1 6.150 

neknjižno gradivo 674 108 69 0 851 

serijske publikacije 205 71 546 2 824 

skupaj 4.203 2.069 1.550 3 7.825 

 

Prirast knjižničnega gradiva – izvodi 

 

 nakup 

 

dar 

obvezni 

izvod 

lastna 

izdaja 
 

skupaj 

knjige 23.355 2.676 1.500 1 27.532 

neknjižno gradivo 1.565 173 112 0 1.850 

serijske publikacije 858 272 719 21 1.870 

skupaj 25.778 3.121 2.331 22 31.252 

 

Velikost knjižnične zbirke 
 

  izvodi 

knjige 795.957 

neknjižno gradivo 56.926 

serijske publikacije 9.133 

skupaj 862.016 

 

Elektronski viri 
 

Zbirka e-virov št. naslovov 

e-knjige 694 

podatkovne zbirke 

- od 1.5. 

PressReader, 

okoli 7.500 

časnikov 9 

e-serijske publikacije 2 

skupaj 705 
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Struktura in število članov 
 

 

Obisk 
 

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Fizični obisk, od tega: 

137.453 420.488 557.941 16.231 574.168 

- obisk knjižnice 109.421 369.499 478.920 16.227 495.147 

- obisk prireditev 27.492 36.812 64.304  64.304 

- obisk študijskih krožkov   12.163 12.163  12.163 

- obisk postajališč premičnih zbirk 

540 2.014 2.554 0 2.554 

Virtualni obisk, od tega:     390.599 

- e-knjige 142 1.865 2.007 4 2.011 

- spletnih strani 
   

 287.534 

- Cobiss/Opac (Moja knjižnica) 10.606 86.199 96.805 0 96.805 

- Bibliofon 26 110 136 0 136 

- Dostopi do e-virov na daljavo     4.113 

Vsi obiski skupaj     964.759 

 
Izposoja knjižničnega gradiva 
 

  

 v knjižnici 
Strokovne  

knjige 

Leposlovne 

knjige 

Neknjižno 

gradivo 

Serijske  

publikacije 

Skupaj 

  

- mladi 123.494 411.572 59.118 6.708 600.892 

- odrasli 343.167 571.850 54.291 59.803 1.029.111 

skupaj 466.661 983.422 113.409 66.511 1.630.003 

na postajališčih premičnih zbirk:  547 3.360 0 0 3.907 

od tega - mladi 107 664 0 0 771 

             - odrasli 440 2.696 0 0 3.136 

Izposojeno gradivo skupaj mladi 123.601 412.236 59.118 6.708 601.663 

Izposojeno gradivo skupaj odrasli 343.607 574.546 54.291 59.803 1.032.247 

Izposojeno gradivo skupaj 467.208 986.782 113.409 66.511 1.633.910 

-od tega e-izposoje     2.918 

 

 

mladi       odrasli     skupaj 

predšolski osnovnošolski skupaj dijaki študenti zaposleni nezaposleni skupaj   

vsi 

2.212 8.304 10.516 3.045 1.729 9.331 6.346 20.451 30.967 

od tega 1. vpis 

v 2017 

598 810 1.408 206 133 501 456 1.296 2.704 

postajališča 

premičnih 

zbirk 

532 304 836 

vsi člani 

skupaj 

11.048 20.755 31.803 
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Posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva 

Število vseh posredovanih informacij: 153.317 

Število domoznanskih informacij: 1.479 

Število posredovanih informacij v okviru storitve “Vprašaj knjižničarja”: 29 

 

 

Prireditve in obiskovalci na prireditvah 

 
 ŠTEVILO PRIREDITEV ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

 M O SO SKUPAJ M O SO SKUPAJ 

Skupaj 816 316 8 1.140 27.492 36.327 485 64.304 

Od tega domoznanske 43 59 0 102 4.807 12.925 0 17.732 

 

 

 

Prireditve in dejavnosti v knjižnici 

 
VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO PRIREDITEV 

za mlade  za odrasle  SKUPAJ 

 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 29 39 68 

priložnostne razstave 73 43 116 

vodstva po razstavah 26 5 31 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 42 4 46 

vodstva s pravljico 15 1 16 

vodstva z inform. opismen. 27 11 38 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 131 0 131 

napovedane skupine – OŠ 23 0 23 

napovedane skupine – vrtci 167 0 167 

ure pravljic z ustvarjalnico 13 0 13 

računalniško izobraževanje 4 3 7 

delavnice 0 2 2 

srečanja z ustvarjalci 3 30 33 

predavanja 0 11 11 

Bralni klubi 0 16 16 

Filmske projekcije in krožki 0 13 13 

pravljične vesele počitnice 32 0 32 

igralnica 55 0 55 

zaključki bralnih projektov 23 0 23 

Rastem s knjigo 62 66 128 

drugo 27 28 55 

SKUPAJ 752 272 1.024 

od tega domoznanske 40 48 88 
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Obiskovalci na prireditvah in dejavnostih v knjižnici 
 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV SKUPAJ 

 mladi  odrasli 
 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 9.770 17.515 27.285 

priložnostne razstave  5.255 6.795 12.050 

vodstvo po razstavi 587 249 836 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 751 137 888 

vodstva s pravljico 277 58 335 

vodstva z inform. opismenjevan. 525 243 768 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 1.282 942 2.224 

napovedane skupine – OŠ 451 53 504 

napovedane skupine – vrtci 2.961 382 3.343 

ure pravljic z ustvarjalnico 171 112 283 

računalniško izobraževanje 85 86 171 

delavnice 0 40 40 

srečanja z ustvarjalci 204 1.058 1.262 

predavanja 4 408 412 

Bralni klubi 0 202 202 

Filmske projekcije in krožki 0 148 148 

pravljične vesele počitnice 454 164 618 

igralnica 279 273 552 

zaključki bralnih projektov 631 184 815 

Rastem s knjigo 1.496 1.996 3.492 

drugo 882 1.150 2.032 

SKUPAJ 26.065 32.195 58.260 

od tega domoznanske 4.603 11.601 16.204 
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Prireditve zunaj knjižnice 

 

Prireditve smo izvajali tudi zunaj Mariborske knjižnice. Za mlade smo jih prenašali v vrtce, osnovne 

in srednje šole, v Univerzitetni klinični center Maribor, občasno pa smo sodelovali v različnih 

projektih in na zaključnih prireditvah. Prireditve za odrasle smo organizirali na različnih lokacijah po 

mestu in okolici (šlo je predvsem za cikel Literarnih postaj) ter v različnih občinah (pripovedovalski 

večeri območnosti).  

 
 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO PRIREDITEV 

za mlade  za odrasle  SKUPAJ 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 0 0 0 

priložnostne razstave 0 0 0 

vodstva po razstavah 0 0 0 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 0 0 0 

vodstva s pravljico 13 0 13 

vodstva z inform. opismen. 0 0 0 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 0 0 0 

napovedane skupine – OŠ 2 0 2 

napovedane skupine – vrtci 30 0 30 

ure pravljic z ustvarjalnico 0 0 0 

računalniško izobraževanje 1 5 6 

srečanja z ustvarjalci 0 14 14 

predavanja 0 3 3 

zaključki bralnih projektov 6 0 6 

drugo 12 30 42 

SKUPAJ 64 52 116 

od tega domoznanske 3 11 14 

 

Obiskovalci na prireditvah zunaj knjižnice 
 

 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV SKUPAJ 

 

 mladi  

odrasli 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 0 0 0 

priložnostne razstave  0 0 0 

vodstvo po razstavi 0 0 0 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 0 0 0 

vodstva s pravljico 45 29 74 

vodstva z inform. opismen. 0 0 0 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 0 0 0 

napovedane skupine – OŠ 134 84 218 

napovedane skupine – vrtci 673 78 751 

ure pravljic z ustvarjalnico 0 0 0 

računalniško izobraževanje 52 107 159 

srečanja z ustvarjalci 0 948 948 

predavanja 0 132 132 

zaključki bralnih projektov 258 29 287 

drugo 265 3.169 3.434 

SKUPAJ 1.427 4.617 6.044 

od tega domoznanske 204 1.324 1.528 
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Kazalniki uporabe 

 

Kazalci/kazalniki 2013 2014 2015 2016 2017 % 16/17 

število enot – krajevnih knjižnic 
18 18 19 19 19 0 

število postajališč bibliobusa 47 47 48 44 45* 0 

število postajališč premičnih zbirk 9 9 9 9 9 0 

odprtost/dostopnost skupaj - v urah 
33.899 34.055 35.503 36.970 35.714 -3,40 

število prebivalcev (vir SURS) 
182.490 182.980 182.644 181.570 181.445 -0,07 

 

ČLANI – skupaj 

 

36.827 

 

34.165 

 

33.393 

 

33.205 

 

31.803 - 4,22 

 

 

OBISK SKUPAJ (fizični in virtualni) 

 

911.808 

 

897.187 

 

918.219 

 

969.295 

 

964.754 -0,47 

fizični obisk 614.868 594.131 600.980 608.970 574.168 -5,71 

- obisk knjižnice (krajevne knjižnice + 

premične zbirke) 

 

541.392 

 

516.324 

 

521.464 

 

530.550 

 

497.701 -6,19 

- obisk prireditev in dejavnosti 62.853 66.524 68.331 67.252 64.304 -4,38 

- obisk študijskih krožkov 8.722 8.849 9.985 11.168 12.163 +8,91 

virtualni obisk 296.940 303.056 316.232 360.325 390.599 +8,40 

- e-obisk (e-knjige)  489 1.200 1.793 2.011 +12,16 

- spletna stran 

196.500 

ocena 

200.430 

ocena 

204.440 

ocena 

 

253.967 

 

287.534 + 13,22 

- Cobiss/Opac (Moja knjižnica) 97.501 93.426 95.133 100.165 96.805 -3,35 

- Bibliofon 188 124 119 123 136 +10,57 

- Knjižnica na daljavo 2.751 3.902 5.135 4.277 4.113 -3,83 

 

IZPOSOJA SKUPAJ 

 

1.699.869 

 

1.687.806 

 

1.677.921 

 

1.695.861 

 

1.633.910 -3,65 

- od tega elektronskega  654 1.644 2.565 2.918 +13,76 

število izposoj na člana 46,2 49,4 50,3 51,1 51,4 +0,59 

število izposoj na prebivalca 9,3 9,2 9,2  9,3 9,0 -3,23 

število posredovanih informacij* 
17.060 19.886 135.032 132.627 153.317 15,60 

število prireditev 
1.074 1.118 1.103 1.108 1.140 +2,89 

število srečanj študijskih krožkov 
849 869 995 1.091 1.159 +6,23 

število vseh transakcij z gradivom v knjižnici 2.434.978 2.404.253 2.472.088  2.451.784 2.308.897 -5,83 

obrat knjižničnega gradiva 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 -5,00 
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Kazalci/kazalniki 2013 2014 2015 2016 2017 % 16/17 

 

ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

766.013 

 

795.589 

 

818.459 

 

839.963 

 

862.016 

 

+2,63 

zaloga na prebivalca 4,20 4,35 4,48 4,63 4,75 +2,59 

 

PRIRAST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

37.542 

 

36.689 

 

32.149 

 

34.247 

 

31.252 

 

-8,75 

prirast na prebivalca  0,21 0,20 0,18 0,19 0,17 -10,53 

število naročenih elektronskih virov 24 19 10 9 9 0 

- od tega dostopnih na daljavo 9 9 10 8 8 0 

število elektronskih knjig  317 395 554 694 +25,27 

povprečna cena knjige 18,13 18,24 18,44 19,21 19,35 +0,73 

povprečna cena neknjižnega gradiva 11,23 9,88 10,62 12,82 12,47 -2,73 

povprečna cena serijskih publikacij  83,03 82,76 67,85 62,26 68,96 +10,76 

zapisi v lokalni bazi 139.178 146.131 152.314 157.901 164.286 +4,04 

zapisi v bazi CONOR.SI 424 312 375 278 305 +9,71 

 

CELOTNA SREDSTVA 

 

3.872.448 

 

3.952.615 

 

3.749.578 

 

3.761.280 

 

3.724.942 

 

-0,97 

sredstva občin za redno dejavnost 3.143.245 3.168.953 3.002.594 3.147.807 3.191.689 +1,39 

celotna dejavnost na prebivalca 21,22 21,60 20,53 20,72 20,53 -0,92 

strošek ene izposojene enote  2,26 2,34 2,23 2,22 2,28 +2,70 

 

zaposleni na 31. 12. (redni, določen čas, 

javna dela) 

 

99 

 

96 

 

97 

 

96 
 

96 

 

0 

*Št. postajališč bibliobusa: v 2017 nismo uvedli novega postajališča, temveč smo prikazali obe postajališči VDC 

Polž na 2 različnih lokacijah  
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3. KNJIŽNIČNA MREŽA 
 

3.1. Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti 
 

Strateško področje 1: Ohranitev in izgradnja knjižnične mreže (prostorski pogoji, investicije, 

vzdrževanje) 
 

Pričetek gradnje osrednje knjižnice  nerealizirano 

Najnujnejše investicijsko vzdrževanje krajevnih knjižnic: iskanje prostorskih rešitev za 

Knjižnico Studenci (vzdrževalna dela) in Knjižnico Pesnica ter Knjižnico Pobrežje z 

zagotovitvijo dodatne knjižnične opreme;  

 

delno realizirano 

Nakup IKT opreme 

 

delno realizirano 

Vzpostavitev novih krajevnih knjižnic: knjižnica v Občini Miklavž na Dravskem polju 

 

nerealizirano 

Bibliobus - optimizacija knjižnične mreže in postajališč bibliobusa: nadstrešek za bibliobus 

(priprava dokumentacije); aktivnosti za ustanovitev postajališča bibliobusa v Gradišču na 

Kozjaku, ki bi nadomestil Društveno knjižnico Gradišče, preučitev umestitve v urnik bibliobusa, 
predstavitev KUD-u Gradišče na Kozjaku, predstavitveni obisk BB v kraju 

nerealizirano 

 

 

3.2. Knjižnični prostor, investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema  
 

Leta 2008, ko je Mestna občina Maribor izvedla javni arhitekturni natečaj za prenovo in razširitev 

osrednje Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga z mestno hišo, so se kazale realne možnosti 

za rešitev prostorske stiske knjižnice. Projekt pa je do danes zaradi nezainteresiranosti mestne politike 

popolnoma zastal. Rok za gradbeno dovoljenje na Rotovžu smo v letu 2016 sicer uspešno podaljšali, 

vendar se njegova veljavnost v letu 2018 izteka. Realizacija projekta na Rotovžu je po mnenju mestne 

politike neizvedljiva. V letu 2016 so bile knjižnici ponujene alternativne lokacije Trgovski center City, 

bivša stavba Službe družbenega knjigovodstva, stavba Centra za socialno delo, v letu 2017 pa je bila 

sprejeta odločitev, da se knjižnica seli v stavbo Probanke na Trgu Leona Štuklja. Izkazalo se je, da 

stavba statično ni primerna za knjižnično dejavnost. Tako smo spet na začetku, čeprav mestna politika 

ves čas izreka podporo prizadevanjem Mariborske knjižnice za trajno prostorsko rešitev.  

Obstoječi stavbi na Rotovškem trgu 1 in 2 sta povsem dotrajani. Zadnja leta se ukvarjamo z nenehnimi 

popravili, ki pa niso v takem obsegu, da bi lahko govorili o izboljšanih pogojih. Urgentna bi bila 

kompletna zamenjava dotrajane električne napeljave, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav. 

Sanitarije za zaposlene in uporabnike niso več primerne, omet odpada, ob večjih nalivih voda vdira v 

prostore. V letu 2017 smo sicer delno zamenjali popolnoma dotrajane cevi za centralno ogrevanje na 

Rotovškem trgu 1, samo vprašanje časa pa je, kdaj se bo zaradi dotrajanih napeljav zadeva ponovila na 

drugem mestu. Popravilo je financirala Mestna občina Maribor iz interventnih sredstev. 

Popolnoma dotrajana so tudi okna v prvem nadstropju na Rotovškem trgu 1, ki se ne zapirajo, zato je 

delo v teh prostorih, posebno v zimskih mesecih, neprijetno, sredstva iz investicijskega vzdrževanja, ki 

jih Mestna občina Maribor namenja knjižnici, pa ne zadoščajo niti za sprotno normalno vzdrževanje 

objektov. 
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Z izrazito utesnjenostjo se sooča tudi Knjižnica Pobrežje. V bližini obstoječe knjižnice bi bilo mogoče 

najti ustreznejše prostore, vendar Mestna občina Maribor naših prizadevanj ne podpre. Najemno 

pogodbo z Inštitutom za rehabilitacijo invalidov smo v letu 2016 podaljšali za dve leti, prostorska 

stiska pa ostaja. Prostor je s knjižnično opremo zapolnjen do zadnjega kotička. Širitev na obstoječi 

lokaciji je neizvedljiva. 

Opravili smo tudi nekaj manjših investicijskih vzdrževanj v enotah Mestne občine Maribor. V 

Pionirski knjižnici Nova vas smo zamenjali del oken in tako omogočili zračenje prostora, izvedbo je 

krila Mestna občina Maribor v višini 3.697,82 EUR, za Knjižnico Nova vas pa je v izdelavi elaborat za 

nove klimatske naprave in prezračevanje, ki je v fazi pridobivanja soglasij. Mestna občina Maribor je 

1. fazo projekta financirala v višini 5.278, 50 EUR.V letu 2018 naj bi bil projekt realiziran.  

Prostorska stiska Knjižnice Studenci se nadaljuje, prostori so že povsem neustrezni in dotrajani. 

Knjižnica je nedostopna za gibalno ovirane obiskovalce, za mame z otroškimi vozički in starejše, 

prostori so utesnjeni, z zastarelo opremo, uničenimi tlemi in stenami. Z lastnikom stavbe smo že leta 

2014 začeli z dogovori o morebitnih možnostih širitve, nadaljevali v letu 2016, v letu 2017 pa se je 

pokazalo, da želi lastnik stavbo prodati. Rešitev je torej še veliko bolj oddaljena, kot smo predvidevali. 

 

Vsako leto obnavljamo dogovore z Občino Pesnica za rešitev problematike knjižnice, ki se prav tako 

sooča z neustreznimi prostori, nedostopnimi za invalide. Minimalna kvadratura ne omogoča več niti 

osnovnega izvajanja knjižnične dejavnosti. V letu 2016 smo imeli kar nekaj problemov z ureditvijo 

razsvetlitve dostopa do knjižnice, vendar smo problem skupaj z Občino Pesnica le uspešno rešili. 

Knjižnica je namreč močno odmaknjena od vsega ostalega dogajanja, zato smo zainteresirani za večje 

in ustreznejše prostore, zato bomo nadaljevali z iskanjem rešitev. 

 

Za Občino Miklavž smo že v letu 2014 pripravili strokovne podlage in prostorske izračune za novo 

knjižnico. Občina je takrat pokazala interes, da bi v naslednjih letih uredila prostore za novo občinsko 

knjižnico, vendar so dogovori povsem zastali. 

Zaradi konstantnega zmanjševanja sredstev za IKT opremo v občinskih proračunih in nerealiziranega 

razpisa za sofinanciranje opreme s strani Ministrstva za kulturo, smo v letu 2017 le delno sledili trendu 

posodabljanja zastarele opreme, medtem ko pri vključevanju sodobnejše opreme v poslovni proces in 

ponudbo za uporabnike že krepko zaostajamo. 

 

Mestna občina Maribor je sofinancirala nakup IKT opreme v višini 6.747,82 EUR, s katero smo 

zamenjali 9 zastarelih delovnih postaj v Pionirski knjižnici Nova vas in Knjižnici Kamnica ter 2 

tiskalnika – davčni blagajni. Občina Hoče in Občina Ruše sta urgentne potrebe po zamenjavi IKT 

opreme v občinskih knjižnicah prestavili na leto 2018. 

Iz lastnih sredstev smo za nakup najnujnejše opreme, ki je med letom zaradi starosti dotrajala, 

namenili še 2.132,79 EUR. 
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Prostori v knjižnični mreži – lokacije, potrebe, stanje 

 

enote Mariborske knjižnice  naslov 

potrebna vel. – 

standard m2 

dejanska 

velikost m2 

Knjižnica Rotovž Rotovški trg 2, 2000 Maribor  

 

13.000  

478 

Čitalnica Rotovški trg 1, 2000 Maribor 

Pionirska knjižnica Rotovž Rotovški trg 6, 2000 Maribor 305 

Knjižnica Tabor Dvorakova 3, 2000 Maribor 208 

Knjižnica Nova vas 

C. proletarskih brigad 61/a, 2000 

Maribor 

 

 

1.700 

611 

Pionirska knjižnica Nova vas 

C. proletarskih brigad 63/a, 2000 

Maribor 

367 

Potujoča knjižnica-bibliobus 

Zagrebška 18, 2000 Maribor 

(skladišče) 

500 175 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 

Ul. 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob 

Dravi 

250 151 

Knjižnica Duplek Cesta k Dravi 8, 2241 Sp. Duplek 400 120 

Knjižnica Hoče Sršakova 2, 2311 Hoče 760 227 

Knjižnica Kamnica Vrbanska 97, 2351 Kamnica 400 210 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na 

Pohorju 

350 255 

Knjižnica Pekre Lackova 180, 2341 Pekre 500 569 

Knjižnica Pesnica 

Pesnica pri Mariboru 42a, 2211 

Pesnica 

520 100 

Knjižnica Pobrežje Čufarjeva 5, 2000 Maribor 900 220 

Knjižnica Janka Glazerja 

Ruše Falska 18, 2342 Ruše 

670 292 

Knjižnica Selnica ob Dravi 

Mariborska cesta 26, 2352 Selnica ob 

Dravi 

460 415 

 

Knjižnica Studenci Obrežna 1, 2000 Maribor 630 99 

Knjižnica Šentilj 

Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. 

Goricah 

600 245 

Knjižnica Tezno Zagrebška 18, 2000 Maribor 800 380 

SKUPAJ  22.440 5.427 
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4. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE KNJIŽNICE 
 

4.1. Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti 
 

Strateško področje 2: Organizacija in delovanje knjižnice 
 

Sistemizacija, reorganizacija, racionalizacija dela: povečanje števila 

zaposlenih v knjižnici, na tem področju ne dosegamo niti strokovnih 

priporočil niti določil podzakonskih aktov; revizija Pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, uskladitev z veljavnim Katalogom 

delovnih mest. 

realizirano – posodobitev  

Pravilnika o notranji organizaciji 

in sistemizaciji in uskladitev z 

veljavnim Katalogom DM 

nerealizirano – povečanje števila 

zaposlenih (na to nimamo vpliva) 

Organizacija notranjega izobraževanja, prenos znanja: izobraževanja in strokovno 

usposabljanje zaposlenih, poudarek na internih izobraževanjih in prenosu znanja: 

izobraževanje in priprava zaposlenih na prehod na Cobiss3/Izposoja; nadaljevanje 

sklopa izobraževanj o uporabnikih s posebnimi potrebami (UPP): avtizem; 

izobraževanje s področja zaščite knjižnega gradiva; prenos znanja med knjižnicami 

območja: organizacija in izvedba delavnice za prenos dobrih praks med knjižnicami na 

območju (Mariborska knjižnica, Knjižnica Lenart in Knjižnica Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica). 

realizirano – izobraževanje 

Cobiss3/Izposoja, delavnica 

prenosa dobrih praks OOK 

nerealizirano – izobraževanje za 

UPP, zaščita gradiva 

Pridobivanje alternativnih finančnih sredstev: priprava kreativnega koncepta in 

strategije sponzorstev. 
nerealizirano 

Raziskave in analize notranjega in zunanjega okolja knjižnice: redno spremljanje 

in analize zunanjega in notranjega okolja z dokumentom Profil enote; izvedba Analize 

– popisa stanja na področju domoznanstva za Mariborsko knjižnico in za celotno 

območje OOK; priprava manjših raziskav med uporabniki, člani in nečlani v 

posameznih lokalnih okoljih. 

delno realizirano – pričetek 

analize profilov posameznih enot 

(3 enote) 

realizirano – popis stanja na 

področju domoznanstva (glej 

poglavje 9.4) 

nerealizirano – raziskave med 

uporabniki 

Vodenje sistema kakovosti in poslovanje skladno z usmeritvami sistema  

-Odločitev vodstva o vodenju sistema kakovosti glede na novi standard ISO 

9001:2015. Določitev nalog za 1. fazo prehoda na novo izdajo standarda in čas njene 

realizacije. 

realizirano 

-Izvedba dogovorjenih aktivnosti 1. faze prehoda na novo izdajo standarda (kontekst 

org. in obravnavanje tveganj). 

delno realizirano, delno prenos v 

2018, do zunanje presoje 

-Uskladitev Poslovnika kakovosti z aktivnostmi in določili, ki so posledica prehoda na 

novi standard ISO 9001:2015. 
nerealizirano 

-Seznanitev zaposlenih z izvedenimi aktivnostmi. realizirano 

-Spremljanje Preglednice preventivnih, korektivnih ukrepov in izboljšav 2x mesečno 

na kolegiju.  
nerealizirano 

-Sodelovanje pri pripravi materiala za vodstveni pregled in izvedbi vodstvenega 

pregleda.  

Izvedba vodstvenega pregleda, upoštevajoč nove zahteve standarda ISO 9001:2015, ki 

jim bomo zadostili v 1. fazi prehoda na novi standard. 

realizirano 

-Zunanja presoja, izvedena po standardu ISO 9001:2008. Sodelovanje pri oblikovanju 

ukrepov na priporočila zunanje presoje. 

realizirano: zunanja presoja 

nerealizirano: oblikovanje 

ukrepov na osnovi priporočil 

zunanje presoje 

-Priprava in izvedba informativnega izobraževanja za notranje presojevalce, notranja 

presoja: pregled poslovanja knjižnice na izbranih segmentih ter zbiranje mnenj in 

predlogov zaposlenih. (Strateški načrt MK za obdobje 2014-2020). Priprava poročila 

notranje presoje. Sodelovanje pri oblikovanju ukrepov na priporočila notranje presoje. 

nerealizirano 

-Raziskava med zaposlenimi (merjenje zadovoljstva) v skladu s Poslovnikom 

kakovosti in sistemom vodenja kakovosti. Manjše raziskave za različna področja med 

člani in nečlani v posameznih okoljih. 

nerealizirano 
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-Postopna implementacija standarda ISO 16439: 2014 Informatika in dokumentacija – 

Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic. 
nerealizirano 

-Izobraževanje o vsebinah in novostih s področja kakovosti nerealizirano 

Organizacija informacijskega sistema  

-Spremljanje sprememb v delovanju IS knjižnice, ki smo jih uvedli z vzpostavitvijo IR 

optike v letu 2016, optimizacija in poenoten dostop za notranje in zunanje uporabnike, 

reorganizacija varnostne politike omrežja. 

realizirano 

-Dopolnitve, posodobitve in razporeditev IKT opreme, skladno z razvojem, novimi 

tehnologijami in razpoložljivimi finančnimi viri.  

delno realizirano (glej poglavje 

3.2) 

Nadgradnja strežniškega sistema z diskovnimi polji in prilagoditev v obstoječi sistem 

glede na razpoložljivost finančnih in kadrovskih virov. 

realizirano – Office 365 

Priprava načrta postopne posodobitve in večje varnosti Wi-Fi sistema.  delno realizirano 

Popis in analiza stanja IKT opreme v organizacijskih enotah Mariborske knjižnice in 

knjižnic na območju (Slovenska Bistrica, Lenart). 
realizirano 

Interno komuniciranje: interno glasilo Informator – 5 številk, redni sestanki na vseh 

organizacijskih nivojih, pisna obvestila okrožnice, intranet- redno delo uredniškega 

odbora, vzdrževanje, dopolnjevanje vsebin, urejanje 

realizirano 

 

 

4.2. Organizacija dela, organigram, oddelki, službe 

 
Sedanjo notranjo organizacijo določa Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 

Procesi so organizirani po principu mrežnega organizacijskega modela, ki ustreza vsem zahtevam tako 

strukturirane in kompleksne organiziranosti, kot jo narekuje velikost in geografska razdrobljenost 

Mariborske knjižnice, saj omogoča dobre komunikacijske povezave v vseh smereh, odraža procesno 

naravnanost organizacije in fleksibilno kombiniranje dela s timskim projektnim delom. Procesna 

naravnanost in projektno delo omogočata optimalno vključenost zaposlenih na vseh ravneh ter s tem 

več možnosti za sooblikovanje politike knjižnice, soodločanje, s tem pa prevzemanje odgovornosti za 

svoje delo in boljšo motiviranost zaposlenih. Timsko delo je tudi ena od ključnih kompetenc, ki si jih 

je pri svojem delu in motiviranju zastavilo vodstvo knjižnice skupaj z zaposlenimi. 
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4.2.1. Organi upravljanja knjižnice 
 

Člani strokovnega sveta knjižnice: 

- Mag. Barbara Kovař (Mariborska knjižnica) 

- Anka Rogina (Mariborska knjižnica) 

- Sandra Kurnik Zupanič, (ZBDS) 

- Mira Petrovič (DBM) 

- Mirko Nidorfer (DBM) 

 

Člani sveta knjižnice 

- Mag. Majda Potrata, predsednica (MoM) 

- Robert Pungerl (MoM) 

- Marina Svečko (MoM) 

- Andrej Šauperl (MoM) 

- Mihaela Cvetko (Občina Duplek) 

- Vanja Jus (Občina Hoče – Slivnica) 

- Dr. Zdenka Petermanec (Občina Miklavž na Dravskem polju) 

- Simona Antolič (Občina Rače – Fram) 

- Stanka Vobič (Občina Starše) 

- Semir Atić, namestnik predsednice (Mariborska knjižnica) 

- Zora Lovrec Jagačič (Mariborska knjižnica) 

- Mag. Nina Hriberšek Vuk (Mariborska knjižnica) 

 

 

4.3. Vodenje kakovosti 
 

Pri poslovanju uporabljamo sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001. Procesi in njihovo 

spremljanje so določeni v Poslovniku kakovosti MK, Strateškem načrtu Mariborske knjižnice za 

obdobje 2014-2020 (Strateški cilj 6: Vodenje sistema kakovosti) in Programu dela 2017. 

 

Spremljanje poslovnih procesov v Mariborski knjižnici 

Delovanje poslovnih procesov smo spremljali s pomočjo obravnav na kolegiju, Preglednice 

preventivnih, korektivnih ukrepov in izboljšav ter zunanje presoje. Notranje presoje v koledarskem 

letu 2017 nismo izvedli. Pospešeno smo se pripravljali na prehod v Cobiss3/Izposoja in izvedli 

izobraževanja za večino zaposlenih, kar je predstavljalo velik logistični izziv. Časovnega obdobja teh 

aktivnosti ni bilo mogoče prilagajati, ker smo z izobraževanji gostovali v tujih prostorih in uporabljali 

testno okolje, ki ga je pripravil Izum. Zato je bilo nemogoče hkrati izvesti še notranjo presojo, saj 

presojamo 20 enot in vse ostale oddelke in službe, presojo pa izvajajo notranji presojevalci, ki so bili 

vsi vključeni v izobraževanje za prehod v novo okolje izposoje ter testiranje njegovih funkcionalnosti. 

Notranjo presojo bomo tako izvedli v februarju 2018, kar je še pravočasno, pred tekočo zunanjo 

presojo.  

 

V 2017 smo določili naloge in čas realizacije za 1.fazo prehoda na novo izdajo standarda. Dokument o 

kontekstu organizacije in obravnavanju tveganj je v pripravi, Poslovnik kakovosti bomo z zahtevami 

novega standarda uskladili pravočasno do zunanje presoje. Vodstveni pregled je bil izveden 17.4.2017. 

Anketiranje uporabnikov smo izvajali preko spletne strani. V tem delu bomo upoštevali tudi 

priporočilo zunanje presoje 2017 in ankete ponovili ter izdelali primerjavo rezultatov. 
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Zunanja presoja je bila izvedena 30.5.2017. To je bila obnovitvena presoja ISO 9001:2008 in 

prehodna presoja 1. del ISO 9001:2015. Pregled so opravili trije zunanji presojevalci SIQ na vzorcu, ki 

je zajemal vodenje organizacije, vodenje virov, merjenje, analize in izboljševanje. Poudarek je bil na: 

 

1. kontekstu organizacije, voditeljstvu, obvladovanju tveganj, ciljih kakovosti, planiranju 

sprememb,  podpori, vrednotenju izvedbe, izboljševanju 

2. sistemu vodenja kakovosti, obvladovanju dokumentacije, notranji presoji, infrastrukturi, 

delovnem okolju, neskladnostih in korektivnih ukrepih 

3. procesih izposoje in storitev 

 

Presoja je bila izvedena v oddelku za nabavo in obdelavo gradiva, oddelku za razvoj, oddelku za 

knjižnično mrežo, službi za prireditve in dejavnosti, Pionirski knjižnica Nova vas, Knjižnici Tabor in  

Knjižnici Rotovž. Presojevalci so ugotovili, da sistem vzdržujemo in razvijamo, knjižnica pa je v 

sistem vodenja kakovosti že vključila velik del zahtev novega standarda.  

 

Med pozitivne ugotovitve so presojevalci uvrstili sistematično in podrobno razdelan strateški načrt  za 

obdobje 2014-2020, dokument Profil enot, izvedbo ankete o zadovoljstvu presojevalcev in presojanih 

po izvedeni notranji presoji, Delovni koledar 2017 z navedenimi pomembnimi dogodki z vidika 

knjižnice, veliko število dogodkov, prepoznavnost in močno vpetost knjižnice v lokalno okolje ter 

sistematičen pristop k uvajanju nove platforme Cobiss3/Izposoja. 

 

Neskladnosti presojevalci niso ugotovili, podali pa so 14 priporočil, ki smo jih obravnavali na kolegiju 

in v poročilu SIQ pojasnili naša stališča o morebitni implementaciji priporočil.  

 

 

4.4. Organizacija informacijskega sistema 
 

V začetku leta 2017 smo pričeli z aktivnim iskanjem rešitev za povečanje strežniškega prostora. 

Proučevali smo ponudbo oblačnih storitev, ki bi nadomestile nakup diskovnih kapacitet, za katere ni 

bilo sredstev, in izbrali rešitev Office 365, ki je omogočila prenos pošte v oblak in s tem sprostitev 

določene količine kapacitet na našem strežniku. Z dobrim načrtovanjem aktivnosti smo migracijo v 

oblak izvedli brez večjih prekinitev za zaposlene. Dodatne funkcionalnosti bomo proučili in za 

zaposlene uvedli postopoma. S pomočjo zunanjega partnerja smo pridobili dovoljenje za Office 365 

A1 for faculty. 

 

Konec leta smo pričeli s pregledom informacij in možnosti glede oblačne storitve Azure, ki bi 

nadomestila dosedanji DataStore, kamor izvajamo varnostno kopiranje. 

 

Na področju IR optike smo zaključili namestitvena dela. Spremljali smo delovanje sistema in 

ugotovili, da je ustrezno. Organizacijo varnostne politike omrežja smo prilagodili trenutnim zahtevam, 

v letu 2018 pa jih bomo nadgradili skladno z zahtevami GDPR. Za predvideno WiFi posodobitev smo 

pripravili načrt, finančnih sredstev pa v letu 2017 ni bilo na voljo. 

 

V letu 2017 smo se odločili, da popis in analizo IKT opreme opravimo za komunikacijsko mrežno 

opremo. Popis je bil izveden v  okviru osrednjih območnih knjižnic (OOK) in v sodelovanju z Arnes.V 

tem popisu smo obravnavali tudi vse naše enote. Izdelan je pregled ustreznosti opreme in možnosti 

ponudnikov za lokacije, kjer bi bilo potrebno komunikacijsko mrežno opremo posodobiti. 
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Postavitev na strežnikih ob koncu leta 2017: 

 

Fizični strežniki: 

- AD (active directory, DNS server, DHCP, Remote Access, printserver, Domain controller) 

- Virtual 1(Replikator virtualnih strežnikov Virtual2) 

- Virtual 2(Hosting virtualnih strežnikov MBK) 

- Data (Intranet) 

 

Virtualni strežniki: 

- Web (spletna stran MBK, intranet) 

- Data2 (osebne mape, računovodstvo) 

- GFI EVENTSMANAGER (nadzor omrežja) 

- AZURE BACKUP (testno) 

- Računovodstvo (v pripravi) 

 

Storitve v oblaku: 

- DataStore (backup) 

- Office 365 (e-pošta in ostale storitve) 76, 

 

 

 

4.5. Zaposleni 
 

Na dan 31.12.2017 je bilo v vseh oblikah zaposlitve (zaposleni za določen in nedoločen delovni čas ter 

vključeni v program javnih del Pomoč v knjižnici) zaposlenih 96 delavcev. Upokojila se je ena 

delavka, sistematizirano delovno mesto smo zapolnili z novo zaposlitvijo. 

 

Uspešno smo kandidirali na javnem razpisu v okviru izbora operacij za pridobivanje dodatnih znanj za 

mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD – subvencije za delodajalce in v tem okviru 

uspeli za določen čas, 10 mesecev, zaposliti eno osebo. Prav tako smo v letu 2017 v naše procese dela 

uspešno integrirali prostovoljno delo in vpeljali dva prostovoljca, ki sta v letu 2017 opravila 485 

prostovoljnih ur. 

 

Povprečna starost zaposlenih je 49,9 let, razmerje med spoloma je 78 : 22 v korist žensk.  V letu 2017 

je bila povprečna delovna doba zaposlenih 22,5 let. Delovne jubileje je doseglo 10 delavcev: pet za 10 

let, trije za 20 let in dva za 30 let dela v javnem sektorju. Realizacija opravljenih ur je na ravni leta prej 

in ni bistvenih odstopanj. Zaradi prazničnih dni med delovnim tednom je le nekoliko višji indeks pri 

postavki državni praznik. Za 1,51% smo zmanjšali odsotnosti z dela zaradi bolezni, še vedno pa 

skupno število ur odsotnosti zaradi tega vzroka predstavlja celoletno odsotnost šestih zaposlenih. 
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Realizacija 

2016 

Realizacija 

2017 

% 

glede na vse ure 

leta 2017 

indeks 

2016/2017 

redno delo 145.828 147.332 76,81 101,03 

državni praznik 6.139 7.475 3,90 121,76 

letni dopust 23.599 23.711 12,36 100,47 

boleznine 13.054 12.858 6,70 98,49 

porodniško nadomestilo 433 0 - 0 

nadurno delo 372 433 0,23 116,39 

Skupaj 189.425 191.809 100 %  

popoldansko delo 39.211 26,61 % rednega dela 

delo ob sobotah 5.566 3,77 % rednega dela 

 

 

Zaposleni po viru financiranja na dan 31.12.2017 

 
Vir financiranja Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2017  

1.Državni proračun 2 

2.Proračun občin (2a+2b+2c) 87 

2.a Proračun MOM 100% 64 

2.b Proračun MOM v deležu 7,34 

2.c Proračuni drugih občin 15,66 

3.ZZZS in ZPIZ 0 

4.Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 1 

5.Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 

6.Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV-prispevek) 

0 

7.Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 0 

8.Sredstva za financiranje javnih del 1 

9.Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela 

zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in 

specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev 

pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih 

0 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke) 91 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 89 

Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 2 

 

 

4.5.1. Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje 
 

V letu 2017 smo število ur izobraževanj zaposlenih povečali za 11,76%, prav tako se je povečal delež 

zaposlenih, ki so bili vključeni v izobraževanja.  
 

 interno  zunanje  skupaj 

število ur 980 2.574 3.554 

število zaposlenih 95 65 160 
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4.5.2. Javna dela in drugi zaposlitveni program 
 

V letu 2017 smo se prijavili kot izvajalec javnih del programa Pomoč v knjižnici s petimi naročniki, a 

smo bili zaradi manjšega obsega sredstev, namenjenih v program kulture, uspešni le delno. Za obdobje 

od septembra do decembra smo tako lahko vključili zgolj eno osebo. V primerjavi z letom 2016 smo 

tako lahko realizirali le 5,61 % ur. 

 

  ure % 

redno delo 496 82,67 

letni dopust 24 4,0 

prazniki 32 5,33 

boleznine 48 8,0 

skupaj  100  

popoldansko delo 232 46,77  

 

 

4.6. Interno komuniciranje 
 

4.6.1. Interno glasilo Informator 
 

Izdali smo 5 številk Informatorja v tiskani in elektronski obliki ter vsebinsko in avtorsko kazalo 1999 

– 2016 v elektronski obliki. 

 
Informator št. 151, članek o Dnevu Mariborske knjižnice 2017 
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4.6.2. Intranet Mariborske knjižnice 
 

Zaposleni so leta 2017 prek intraneta prejeli 2 okrožnici in 12 obvestil, mesečno so naročali material 

in storitve, ki jih potrebujejo pri svojem delu, izvajali naročanje članskih izkaznic, pripravljali 

sezname za izterjavo uporabnikov, ki so v zamudi z vračanjem gradiva, dostopali do vseh internih 

dokumentov, ki smo jih posodabljali ali dodajali v zbirko, in različnih predstavitev, člankov in drugih 

informacij, s katerimi smo dopolnjevali rubriko Knjižnica znanja. Redno smo dopolnjevali tudi 

koledar dogodkov in omogočali dostopnost do elektronske različice internega glasila Informator. 

 

4.6.3. Strokovna ekskurzija in prednovoletno srečanje zaposlenih 
 

Obe aktivnosti sta pomemben del neformalnega komuniciranja zaposlenih in tudi neformalnega 

izobraževanja. Na ekskurziji smo pod strokovnim vodstvom v aprilu spoznali razvejanost dejavnosti 

Mohorjeve družbe in zgodovino Avstrijske Koroške ter Furlanije. V decembru pa se je kolektiv srečal 

na prednovoletnem druženju v Drava centru, ki sicer predstavlja našega pomembnega partnerja pri 

organizaciji Dneva knjižnice. 
 

 
Strokovna ekskurzija kolektiva Mariborske knjižnice 2017, predstavitev in ogled Mohorjeve družbe v Celovcu pod vodstvom 

direktorja dr. Karla Hrena (Foto Barbara Kovář) 

 

 
Strokovna ekskurzija kolektiva Mariborske knjižnice 2017, Gospa Sveta (Foto Semir Atić) 
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4.7. Nagrade zaposlenim in knjižnici 
 

datum nagrada, priznanje prejemnik 
29. 9. 2017 Nagrada Kalanovega sklada Dr. Sabina Fras Popović 

 Najvišji bibliotekarski naziv Dr. Sabina Fras Popović 

24. 11. 2017 Nagrada Slovenske sekcije IBBY Zdenka Gajser 

21. 12. 2017 Čopova diploma Maja Logar 
 

 
Prejemnica nagrade Kalanovega sklada dr. Sabina Fras Popović na podelitvi (v sredini) v družbi kolegic (Foto Janez Kanić) 

 

 
Prejemnica nagrade Slovenske sekcije IBBY Zdenka Gajser na podelitvi (Foto Sabina Fras Popović) 

 

 
Prejemnica Čopove diplome Maja Logar (desno) na podelitvi z Darjo Lavrenčič Vrabec (Foto Milan Štupar) 
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5. UPRAVLJANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE 
 

5.1. Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti 
 
Strateško področje 3: Upravljanje knjižnične zbirke 

 
Izgradnja knjižnične zbirke, in izvajanje kakovostne nabavne politike v mreži 

krajevnih knjižnic z upoštevanjem specifik okolja, v katerem knjižnice delujejo 

realizirano 

analiza knjižničnih zbirk krajevnih knjižnic:   

-analiza obrazca Profil enote – analiza pridobljenih podatkov za posamezne 

krajevne knjižnice v segmentu knjižnične zbirke 

začetek realizacije – 3 krajevne 

knjižnice 

─ implementacija ugotovitev Profila enote pri oblikovanju strateških usmeritev 

glede upravljanju in izgradnji zbirk posameznih knjižničnih enot 

nerealizirano 

Nabava relevantnih elektronskih virov (baze podatkov) za potrebe Mariborske 

knjižnice in zagotavljanje oddaljenega dostopa do baz tudi za uporabo na širšem 

območju OOK (Lenart in Slovenska Bistrica), v okviru naloge »Zagotavljanje 
povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij«  

realizirano 

Nadaljevanje sanacije in preoblikovanja obstoječih knjižničnih zbirk: 
Knjižnica Duplek, Knjižnica Tabor, Knjižnica Bistrica ob Dravi, Knjižnica 

Studenci. 

Plan presežen, sanacija izvedena 

tudi v Knjižnici Kamnica, Knjižnici 

Šentilj in Knjižnici Lovrenc na 

Pohorju 

Učinkovita in strokovna obdelava in oprema knjižničnega gradiva:  

─ retrospektivna obdelava domoznanskega gradiva delno realizirano 

 
 

5.2. Nabava knjižničnega gradiva, ocena uspešnosti in učinkovitosti 
 

Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 535.480,88 EUR, in sicer:  

- sredstva občin: 276.632,80 EUR,  

- sredstva Ministrstva za kulturo: 133.510,00 EUR (od tega 121.610,00 EUR redna sredstva in 

11.900,00 EUR z naslova osrednje območne knjižnice),  

- lastna sredstva: 125.338,08 EUR (od tega 322,37 EUR sredstva, zbrana z akcijo Darujem in berem 

in 125.015,71 EUR druga lastna sredstva).  

 

Namenska sredstva za nakup knjižničnega gradiva so od leta 2012 nenehno v upadu. Negativni trend 

smo leta 2013 skušali zajeziti s skrajnim ukrepom, uvedbo članarine, ki smo jo začeli zaračunavati v 

februarju tega leta, predvsem z namenom, da bi s tem pridobljena sredstva namenili za povečanje 

nakupa knjižničnega gradiva. Vendar se je zaradi gospodarske in obče družbene krize močno 

poslabšalo financiranje s strani občin in Ministrstva za kulturo, zato smo z lastnimi sredstvi lahko 

samo še ohranjali minimum nabave in vzdrževali dotok vsaj najbolj ključnih in iskanih knjižnih 

naslovov tekoče založniške produkcije. Kljub temu smo nabavno politiko v okviru zagotovljenega 

financiranja tudi v 2017 izvajali skladno s strokovnimi priporočili za oblikovanje knjižnične zbirke. 

Prizadevali smo si ohraniti predpisana razmerja glede vrste in namembnosti gradiva. Nabavljali smo 

vse vrste knjižničnega gradiva, tudi neknjižno, e-vire in serijske publikacije. Z nakupom elektronskih 

knjig na portalu Biblos smo članom knjižnice omogočili, da si prek oddaljenega dostopa na bralnike, 

tablice, pametne telefone in druge naprave izposodijo priročnike, leposlovje in knjige za otroke v 

slovenskem jeziku. Sredstva za plačilo letne članarine na tem portalu je zagotovilo Ministrstvo za 

kulturo v okviru rednega financiranja nabave gradiva za splošne knjižnice. 
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Skrbno smo spremljali in nadzorovali porabo finančnih sredstev. S tem smo zagotovili razporejanje 

porabe tako, da smo uspeli nabaviti večino novo izdanih naslovov vsaj za osrednjo knjižnico, seveda 

pa nismo uspeli kupiti zadostnega števila izvodov, da bi lahko te naslove razporejali tudi v manjše 

knjižnične enote. Število kupljenih izvodov pogojuje masa razpoložljivih sredstev, ki v letu 2017 ni 

dosegla niti leta 2016, kaj šele let pred in takoj po uvedbi evra (2007). Tedensko smo pripravljali 

preglednico porabe sredstev in vse zaposlene o stanju redno obveščali. Da bi dosegli najboljše možne 

nakupne pogoje, smo sodelovali s široko mrežo več kot 300 direktnih dobaviteljev. To se nam je zelo 

obrestovalo, saj smo pri nakupu  dosegli oz. ohranili 22 % popust pri nabavi monografij v znesku 

102.126,41 EUR, ki smo ga v celoti namenili za povečanje števila nakupljenih izvodov gradiva.  

 

Indeks financiranja nakupa 16/17 s strani občin je 92,7, pri sredstvih Ministrstva za kulturo 99,5, pri 

lastnih sredstvih 80,6, v skupnem znesku namenskih sredstev pa 91. Upad je najbolj izrazit pri lastnih 

sredstvih, večletno zaporedno nižanje nabave gradiva pa je že načelo kvaliteto knjižnične zbirke 

predvsem v zunanjih enotah in nekaterih občinskih knjižnicah.    

 

Z različnimi pristopi in akcijami skušamo pridobiti kar največ kvalitetnega gradiva tudi z donacijami 

in darovi. Ena odmevnejših je bila donacija mariborske založbe Litera, ki je v letu 2017 izpolnila 

zavezo, da bo knjižnici darovala nove izdaje oz. naslove lastne produkcije v vrednosti 10.000 EUR. 

Končna ocenjena vrednost darovanega gradiva je znašala 10.012,40 EUR. V obdobju 16/17 so 

Mariborski knjižnici podarili 55 novih izdaj oz. naslovov v 457 izvodih, s katerimi smo obogatili 

ponudbo kvalitetnega leposlovja predvsem slovenskih avtorjev po vseh enotah v mreži.  

 

5.2.1. Primerjava nabave 2016/2017: 
 

sredstva knjige neknjižno gradivo* serijske publikacije** 

2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 

588.221,52 535.480,88 91,03 502.057,12 451.939,19 90,02 27.449,09 23.615,92 86,04 58.715,31 59.925,77 102,06 

 -52.740,64   -50.117,93   -3.833,17   1.210,46  

 

povprečna cena knjige neknjižno gradivo* serijske publikacije** 

2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 % 

20,13 20,50 101,84 19,21 19,35 100,73 12,82 12,47 97,27 62,26 68,96 110,76 

*Neknjižno gradivo na fizičnem nosilcu ali dostopno na daljavo 

**Serijske publikacije na fizičnem nosilcu ali dostopne na daljavo 

Skupna povprečna cena nabavljenega gradiva je glede na leto 2016 višja za 1,84 %. Pri knjigah je višja 

za 0,73 %, pri serijskih publikacijah za 10,76 %, pri neknjižnem gradivu pa je nižja za 2,73 %.  

 

5.2.2. Doseganje standardov, skladnost s Pravilnikom o načinu izvajanja knjižnične 

dejavnosti kot javne službe, razmerja med posameznimi vrstami gradiva, 

elektronski viri, dostopnost. 
 

Pri obsegu zbirke knjig dosegamo določila standarda, ki zahteva zalogo najmanj 4 knjige na 

prebivalca, zato je priporočen letni prirast najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev. Za 

181.445 prebivalcev bi morali letno pridobiti 45.361 izvodov knjig. Realiziran prirast v letu 2017 je bil 

27.532 izvodov, kar pomeni, da smo pri prirastu knjig dosegli le 60,70 % standarda. 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


31 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI 
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si 

 
Letno poročilo 2017/Dragica Turjak       MK 0/Zapis št.139 
 

Pri neknjižnem gradivu predpisane zaloge 0,4 enote na prebivalca ne dosegamo. Zato je po standardu 

priporočen letni prirast najmanj 40 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, kar za 181.445 

prebivalcev pomeni 7.258 enot. Realiziran prirast v letu 2017 je bil 1.850 izvodov, torej smo pri 

neknjižnem gradivu dosegli le 25,49 % standarda. 

 
leto prirast knjig prirast neknjižnega gradiva  prirast serijskih publikacij  

2012 26.517 3.050 2.076 

2013 33.429 2.521 1.592 

2014 31.805 3.293 1.591 

2015 28.300 2.091 1.758 

2016 30.302 2.110 1.835 

2017 27.532 1.850 1.870 

 

5.2.3. Nakup elektronskih virov, dostopnih na daljavo: 
 

1. Biblos: osnovni paket: 210 naslovov; zakup izposoj: 119 naslovov; skupaj dostopnih 694 

naslovov 

2. Delo premium  

3. EBSCO host research databases  

4. Encyclopædia Britannica online 

5. GV IN: poslovni splet 

6. IKS : revija za računovodstvo in finance 

7. IUS-INFO: pravni informacijski sistem 

8. Kemija v šoli in družbi 

9. Knjižničarske novice  

10. PressReader 

11. Tax-Fin-Lex: davčni, finančni in pravni informacijski sistem 

12. Večer 

 

5.2.4. Poraba sredstev za nakup knjižničnega gradiva 
 

enota knjige neknjižno 

gradivo 

serijske 

publikacije 

skupaj 

Knjižnica Rotovž 69.986,95 156,51 3.098,91 73.242,37 

Čitalnica 7.865,61 0,08 12.062,54 19.928,23 

Pionirska knjižnica Rotovž 22.768,22 551,44 1.654,06 24.973,72 

Knjižnica Tabor 21.741,67 17,89 1.489,93 23.249,49 

Knjižnica Nova vas 32.269,10 1.458,90 3.679,59 37.407,59 

Pionirska knjižnica Nova vas 14.826,76 7.982,29 848,03 23.657,08 

Potujoča knjižnica 66.399,10 54,28 1.439,79 67.893,17 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 10.507,06 0,08 191,82 10.698,96 

Knjižnica Duplek 13.171,44 11,66 561,14 13.744,24 

Knjižnica Hoče 16.395,30 31,83 1.177,59 17.604,72 

Knjižnica Kamnica 13.125,75 5,60 1.376,16 14.507,51 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 15.654,21 11,66 722,82 16.388,69 

Knjižnica Pekre 11.009,48 5,60 1.035,20 12.050,28 

Knjižnica Pobrežje 27.435,40 17,18 2.134,15 29.586,73 

Knjižnica Pesnica 14.569,15 11,66 683,27 15.264,08 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


32 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI 
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si 

 
Letno poročilo 2017/Dragica Turjak       MK 0/Zapis št.139 
 

enota knjige neknjižno 

gradivo 

serijske 

publikacije 

skupaj 

Knjižnica J. Glazerja Ruše 27.850,37 23,41 1.213,22 29.087,00 

Knjižnica Studenci 10.582,60 0,08 712,33 11.295,01 

Knjižnica Selnica ob Dravi 17.266,08 17,18 1.776,73 19.059,99 

Knjižnica Šentilj 21.617,92 17,18 2.028,69 23.663,79 

Knjižnica Tezno 16.322,25 5,60 1.411,78 17.739,63 

Izposoja/dom 0,00 0,00 257,33 257,33 

Filmski center - Filmoteka 564,86 3.173,65 15,29 3.753,80 

AV zbirka 0,00 5.195,87 0,00 5.195,87 

DZ zbirka 9,91 0,00 0,00 9,91 

Serije – dostop na daljavo     20.355,40 20.355,40 

Biblos – dostop na daljavo   4.866,29   4.866,29 

Skupaj 451.939,19 23.615,92 59.925,77 535.480,88 

 

5.3. Zaloga 

 

31. 12. 2017 je bila zaloga knjižničnega gradiva 862.016 enot, od tega 795.957 knjig, 56.926 enot 

neknjižnega gradiva in 9.133 letnikov serijskih publikacij.  

 

Standardi za zalogo priporočajo najmanj 4 knjige in 0,4 enote neknjižnega gradiva na prebivalca, kar 

znaša 725.780 knjig in 72.578 enot neknjižnega gradiva za 181.445 prebivalcev. Pri knjigah dosegamo 

standard 109,67 %, pri neknjižnem gradivu pa 78,43 %, kar pomeni 0,31 enote na prebivalca.  

 

Primerjalno z letom 2016 se je temeljna zaloga knjig povečala za 20.616 enot, zaloga neknjižnega 

gradiva pa za 1.196 enot. Zaloga serijskih publikacij je višja za 241 letnikov 

 

5.4. Odpis knjižničnega gradiva 

 

Pri odpisu gradiva ravnamo v skladu z določili Navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 

Narodne in univerzitetne knjižnice in internimi pravilniki. V letu 2017 smo odpisali 9.199 enot 

knjižničnega gradiva, od tega 6.916 knjig, 654 enot neknjižnega gradiva in 1.629 letnikov serijskih 

publikacij. Odpisano gradivo smo v izbor ponudili Narodni in univerzitetni knjižnici, Univerzitetni 

knjižnici Maribor, Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnici Lenart. V pregled in 

izbor smo jim poslali 12 odpisnih seznamov. Na podlagi prejetih zahtevkov smo v NUK posredovali 

16 izvodov odpisanega gradiva. 

 

5.5. Oprema, popravilo in vezava knjižničnega gradiva 
 

V opremi gradiva smo ovili in opremili z nalepkami 33.694 izvodov knjižničnega gradiva.  

V knjigoveznici smo vezali 281 knjig, popravili pa smo jih 1.381. 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


33 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI 
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si 

 
Letno poročilo 2017/Dragica Turjak       MK 0/Zapis št.139 
 

 

5.6. Posebne zbirke 
 

5.6.1. Zbirka igrač – Igroteka  
 

Igroteka Mariborske knjižnice je še vedno največja v slovenskem prostoru in je v letu 2017 zabeležila 

že petindvajset let svojega delovanja. Igralno gradivo omogoča številne možnosti pri različnih vrstah 

bibliopedagoškega dela z mladimi bralci. Izbor vključuje različne vrste iger in igrač, ki spodbujajo 

otrokovo ustvarjalno domišljijo, koncentracijo, logiko, mišljenje, vztrajnost in natančnost ter razvijajo 

različne otrokove sposobnosti in znanja.  

 

V letu 2017 smo iz Igroteke Mariborske knjižnice izposodili 13.688 igrač, kar je za 133 izvodov manj 

kot v letu 2016.  

 

Za nakup novih iger in igrač smo namenili 7.554,22 EUR. Usmerili smo se predvsem v nakup 

konstrukcijskih igrač, nagrajenih družabnih iger za starejše otroke in iger večjih formatov. 

Nabavljenih je bilo 200 naslovov oziroma 218 izvodov igrač. Z darovi smo pridobili 8 naslovov, 

oziroma  9 izvodov igrač. Iz zbirke smo odpisali 54 dotrajanih igrač. Zaloga v Igroteki je 5.385 

igrač. 

 

leto prirast 

naslovov 

prirast 

izvodov 

poraba odpis zaloga izposoja 

2015 53 65 2.776,35 35 5.217 14.158 

2016 161 172 8.013,31 181 5.210 13.821 

2017 200 218 7.554,22 54 5.385 13.688 

 

Pozornost namenjamo tudi igračam, s katerimi sledimo potrebam otrok in odraslih s posebnimi 

potrebami ter tudi potrebam institucij, ki se z njimi strokovno ukvarjajo. Del zbirke igrač je namenjen 

slepim in slabovidnim otrokom in odraslim. Posebno skrb namenjamo igračam za učenje tujih jezikov, 

ki se povezujejo z drugim knjižničnim gradivom za zgodnje učenje jezika, ter igračam, ki so povezane 

z učnimi predmeti šolskih in vrtčevskih programov. Za knjižnico je pomemben tudi nabor igrač, ki se 

prekriva s književnimi junaki, literarnimi deli in njihovimi prenosi v igrani in animirani film, ki skupaj 

povezuje raznoliko knjižnično gradivo Pionirske knjižnice Nova vas (Muca Copatarica, Ledeno 

kraljestvo, Vojna zvezd). 

 

Posebej je oblikovana arhivska zbirka igrač, ki glede na pedagoške kriterije, zanimivosti v 

oblikovanju, materialih in vsebinski povezanosti s slovenskim prostorom tvori pregleden oris 

naravnanosti Igroteke od njenih začetkov ter tako vrednoti primerke iger in igrač in jih varuje pred 

poškodbami in izgubo. Posebno pozornost dajemo pomenu svetovanja pri izbiri igrač staršem in 

otrokom, pa tudi študentom, vzgojiteljem in učiteljem, ki svoje delo vse pogosteje dopolnjujejo z 

vključevanjem igrač. Ob izposoji igrač bi morali uporabniki dobiti izčrpne informacije o igrači in njeni 

uporabi, kar zaradi kadrovskega primanjkljaja večkrat ni izvedljivo. V Igroteki pa se že tudi pojavljati 

pomanjkanje  prostora v omarah v izposoji in v skladišču, kar je pripeljalo do preusmeritve gradiva v 

sosednjo enoto. 

 

Zbirko igrač kontinuirano predstavljamo s priložnostnimi razstavami v Pionirski knjižnici Nova vas, 

ki so tematsko oblikovane in pogosto sledijo aktualnemu dogajanju (letni časi, praznovanja, prva 

matematika, črke…). Posebno pozornost v enoti namenjamo tudi igralnemu kotičku. V njem smo v 

letu 2017 zabeležili uporabo okoli 2.362 igrač. Podatek ni natančen, saj smo to beležili ročno, in tudi 

ni zajet v statistiki obiska in izposoje. Z Igroteko je omogočeno tudi opremljanje igralnih kotičkov v 
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drugih enotah. S tem glede na prostorske danosti otrokom ob obisku knjižnice v celotni mreži 

ponudimo možnost, da spoznajo igrače naše Igroteke in se z njimi poigrajo. 

 

Igroteko smo predstavljali ob mednarodnem dnevu iger in igranja ter s 6. igralnim dnem v knjižnico 

povabili otroke Osnovne šole Tabor 1, otroke iz vrtca Jadvige Golež  in odrasle udeležence Varstveno 

delovnega centra Sožitje. Pripravili smo bogat nabor družabnih iger večjih formatov. Igroteko, kot 

posebno zbirko gradiva v Mariborski knjižnici, smo 1. decembra predstavili študentom Oddelka za 

bibliotekarstvo, informacijske znanosti in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, ter 5. decembra 

v okviru strokovne izmenjave kolegicam iz Mestne knjižnice Ljubljana. 
 

 

Jubilejna kolekcija igrač z literarnim likom Muce Copatarice je v letu 2017 obogatila Igroteko. 

 

 

5.6.2. Študijska zbirka mladinske književnosti in Arhivski zbirki slikanic 
 

V Študijski zbirki mladinske književnosti v Pionirski knjižnici Rotovž sistematično zbiramo, 

obdelujemo in dajemo v uporabo temeljno referenčno in strokovno literaturo s področja mladinske 

književnosti in knjižničarstva, knjižne ilustracije, psihologije otrok in mladostnikov, metodike 

bibliopedagoškega dela ter slovensko mladinsko leposlovje in pomembne serijske publikacije. 

Osnovana je bila skupaj s službo za mlade bralce in z revijo Otrok in knjiga in je dragocena tovrstna 

zbirka v širšem slovenskem prostoru. Namenjena je strokovnjakom s področja mladinske književnosti, 

knjižničarjem, učiteljem, vzgojiteljem, študentom in vsem, ki svoje delo usmerjajo k otroku in 

mladostniku ter ga povezujejo s knjigo in umetnostjo. Zbirka je tudi temelj za študijske potrebe in za 

pripravo na različne oblike bibliopedagoškega dela, prireditev in dejavnosti za mlade bralce.  

Strokovno gradivo Študijske zbirke mladinske književnosti je namenjeno izposoji, leposlovni del 

fonda pa ima status omejenega dostopa in je na voljo za interno in čitalniško uporabo. V Pionirski 

knjižnici Rotovž predstavitev zbirke redno vključujemo v vodstva po knjižnici in jih povezujemo 

predvsem z izobraževanji za študente Pedagoške fakultete v Mariboru ter za skupine srednješolcev III. 

gimnazije Maribor. 

 

Študijska zbirka mladinske književnosti je v letu 2017 obsegala 10.743 izvodov knjižnega gradiva 

(+483 izvodov), od tega 2.823 strokovnega (+112 izvodov) in 7.920 leposlovnega (+371 izvodov), 631 

serijskih publikacij (+22 naslovov) in 373 izvodov neknjižnega gradiva (+15 izvodov).  

Izvajanje dejavnosti za otroke in mladostnike podpirata tudi arhivski zbirki slikanic v Pionirski 

knjižnici Rotovž in v Pionirski knjižnici Nova vas, kjer zbiramo kakovostne tuje in domače slikanice 

in igralne knjige najvidnejših mladinskih avtorjev. Obe zbirki sta priročni in v prvi vrsti služita 

knjižničarjem za snovanje in izvajanje strokovnega dela, hkrati pa predstavljata pomembno gradivo za 

podajanje informacij staršem, knjižničarjem in pedagoškim delavcem ter tako vsebinsko dopolnjujeta 

Študijsko zbirko mladinske književnosti. Pripovedovalke in pripovedovalci za svoje delo ves čas 

pripravljajo prevode v zbirko vključenih slikanic. Celotno prevedeno gradivo je skenirano in urejeno 

po avtorjih publikacij in prevodov. 
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Zaloga arhivskih zbirk slikanic v letu 2017 je znašala 1.902 izvodov knjižnega (+62 izvodov) in 276 

izvodov neknjižnega gradiva (+16 izvodov).   

 

Knjige smo za vse tri zbirke tudi v letu 2017 dokupili ob rednih ogledih nove produkcije, ob obiskih 

sejmov in v sodelovanju z Mladinsko knjigo. Ob sloveniki smo izbirali predvsem gradivo, ki spremlja 

kakovostno in izstopajočo svetovno produkcijo na področju mladinskih leposlovnih in poučnih  knjig, 

knjižne ilustracije in nagrad ter je pomembno za podporo našega bibliopedagoškega dela.  

 

Nekaj novih naslovov Študijske zbirke mladinske književnosti in arhivskih zbirk 

 

5.6.3. Filmska zbirka – Filmoteka 
 

Filmski center je posebna knjižnična zbirka, ki vsebuje neknjižno in knjižno gradivo, povezano s 

filmom in filmsko kulturo. Zaradi prostorskih omejitev zbirka še ni zaživela v celoti in na enem mestu, 

kot je bilo predvideno, temveč je njeno gradivo razdeljeno na tri lokacije. Neknjižno gradivo, zlasti 

DVD-ji, ki predstavljajo srce zbirke, je na voljo v Knjižnici Rotovž. DVD-ji z vsebino, primerno za 

otroke in mladino (animirani filmi, mladinski filmi), so umeščeni v Pionirsko knjižnico Rotovž, 

začasno pa je bilo zaradi prostorske stiske tja preusmerjeno tudi knjižno gradivo za mlade. Del 

gradiva, knjige za odrasle, ki dopolnjujejo filmsko zbirko, je v Knjižnici Nova vas. 

 

Pri nabavi gradiva sledimo kriterijem kakovosti in spremljamo ocene na preverjenih portalih. V letu 

2017 smo nabavili 299 naslovov oziroma 311 izvodov neknjižnega gradiva, 64 naslovov oziroma 65 

izvodov knjig in 1 naslov serijskih publikacij. Filmska zbirka šteje 8.535 enot neknjižnega gradiva, 

1.250 knjig in 15 izvodov serijskih publikacij. 
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5.6.4. Zbirka neknjižnega gradiva – AV zbirka 
 

AV zbirka deluje kot premična zbirka med posameznimi krajevnimi knjižnicami. Obiskovalcem 

želimo omogočiti pestro ponudbo neknjižnega gradiva, zato zbirka kroži po enotah. V zbirko 

uvrščamo filme različnih žanrov, risanke in dokumentarne filme na DVD-jih in BD-jih, glasbo in 

pravljice na CD-jih, pa tudi CD-ROMe z različnimi strokovnimi vsebinami. 

 

V letu 2017 smo pridobili 380 naslovov oziroma 601 izvod neknjižnega gradiva. Zbirka AV gradiva 

šteje 16.812 enot neknjižnega gradiva. 

 

Z neknjižnim gradivom bogatimo zbirko in pokrivamo potrebe naših uporabnikov v skladu s 

poslanstvom, vizijo in cilji knjižnice, predvsem pa z zbirko omogočamo najširši dostop po mreži 

knjižnice. Z AV zbirko želimo omogočiti našim uporabnikom pestro preživljanje prostega časa, jim 

omogočiti osebnostni razvoj in jim približati kakovostne izobraževalne in kulturne vsebine v zvoku, 

sliki in govorjeni besedi. 

 

 

5.6.5. Glasbena zbirka – CD-teka 
 

Ponudba glasbene zbirke v Mariborski knjižnici je kakovostna in raznovrstna ter primerna za vsako 

uho in dušo, razpoloženje in priložnost. V njej zbiramo in hranimo ter redno dopolnjujemo  

raznovrstno ponudbo zvočnih posnetkov in muzikalij na različnih medijih: na gramofonskih ploščah, 

notnem gradivu ter na CD-jih, kot najbolj obsežnem mediju glasbene zbirke. Glasbena zbirka za 

odrasle bralce je za izposojo na voljo v Knjižnici Nova vas, za mlade pa v Pionirski knjižnici Rotovž 

in Pionirski knjižnici Nova vas. 

 

V zbirki so izvodi slovenske in tuje glasbe različnih obdobij in zvrsti za odrasle : blues, country, etno, 

jazz, šansoni, klasična glasba, odrska glasba, orkestralna glasba, elektronska glasba, gospel, plesna 

glasba, idr. Za mlade kupujemo v največji meri otroško glasbo, pesmi za otroke, instrumentalno 

glasbo, glasbo za sprostitev oz. meditativno glasbo, ki je v največji meri namenjena otrokom starosti 

od 0 do 3 let ter zborovsko glasbo. Pomemben del zbirke je domoznansko gradivo. Zbirko smo 

obogatili z muzikalijami za učenje instrumentov in raznih tehnik igranja in z zvočnimi posnetki z 

izvedbo manj znanih ljudskih instrumentov (balafon, drobna tolkala, šejker, tanpura, djembe, idr.).  

 

Namen oblikovanja zbirke je obogatiti ponudbo in pokriti potrebe in želje naših uporabnikov po 

tovrstnem gradivu. Letna nabava neknjižnega gradiva poteka glede na obstoječo zalogo in frekvenco 

izposoje gradiva. Z zelo hitrim porastom mobilnega interneta že opažamo nekoliko manjši interes pri 

izposoji glasbenih zvočnih posnetkov, kar pripisujemo hitremu razvoju informacijske tehnologije, 

presnemavanju glasbenih zgoščenk in prenosu glasbe s spleta. 

 

Za promocijo in več informacij so našim uporabnikom na voljo mesečni seznami novosti in povezava 

do spletne ponudbe glasbe. Pri nakupu tudi radi prisluhnemo predlogom naših članov. 

 

V letu 2017 smo nabavili 153 naslovov oziroma 179 izvodov zvočnih posnetkov ter 26 naslovov 

oziroma 54 izvodov notnega gradiva. V zbirki je 7.369 izvodov zvočnih posnetkov in 980 enot 

notnega gradiva. 
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6. STORITVE ZA UPORABNIKE 
 

6.1. Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti 
 
Strateško področje 4: Storitve za skupine aktivnih in potencialnih uporabnikov knjižnice 
 

Ohranitev števila ur dostopnosti knjižničnih storitev za prebivalce realizirano 

Aktiviranje fizičnih prostorov knjižnice s ponudbo storitev, povezanih z zbirko:  

-Zbirka igrač – Igroteka in igralnice: predstavitve in pogovori za mlade in odrasle, 

 

realizirano 

-Zdravstveni kotiček: srečanja uporabnikov knjižnice s strokovnjaki različnih področij 

znanja o zdravem življenju ter obvladovanju in premagovanju bolezni – 2 krat v letu - in 

predstavljanje gradiva čez vse leto 

realizirano 

-Filmska zbirka – Filmoteka: letni filmski ciklusi določene filmske produkcije (kot npr. 

Cikel ruskega filma) 
realizirano 

-Priprava »virtualnih kotičkov na spletu« in interaktivne komunikacije z uporabniki za 

promocijo posamezne zbirke – Igroteka, Zdravstveni kotiček, Filmoteka. 
nerealizirano 

Izvajanje programov za vseživljenjsko učenje za vse generacije:   

-Informacijsko opismenjevanje uporabnikov: osnovnošolci, srednješolci po ustaljenih in 

glede na novosti prenovljenih programih, starejši odrasli, ranljive skupine-v sodelovanju z 

različnimi partnerji; pomoč pri e-učenju – proučitev možnosti-E-učilnica; digitalna 

pismenost (E-uprava) – proučitev možnosti. 

delno realizirano – 

osnovnošolci in srednješolci in 

proučitev možnosti e-učilnica 

in digitalna pismenost 

-Programi za mladostnike, s poudarkom na razvoju bralne pismenosti in bralne kulture. nerealizirano 

-Programi, prilagojeni družinam s poudarkom na družinski pismenosti. nerealizirano 

-Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel – mesečna predavanja in krožki 

– praznovanje 25-letnice. 
realizirano 

-Vključevanje uporabnikov s posebnimi potrebami v vse aktivnosti knjižnice. realizirano 

Knjižnica kot prostor srečevanja, druženja in navdiha:  

Program Literarnih postaj realizirano 

Program Odprtih horizontov realizirano 

Pravljični dan s pravljično šolo realizirano 

Cikel pravljičnih večerov za odrasle v sodelovanju z drugimi knjižnicami (5 do 7 

večerov). 
realizirano 

Dejavnosti in prireditve v krajevnih knjižnicah. realizirano 

Planiranje, koordinacija in sodelovanje pri izvajanju dejavnosti in prireditev 

domoznanskega značaja (serija domoznanskih predavanj) v enotah – v skladu s 

programom OOK in planom vseh prireditev in dejavnosti v knjižnici.  

realizirano (več v poglavju 

9.1 in 9.4) 

Knjižnica kot prostor socialnega vključevanja ranljivih skupin prebivalstva za 

samostojno in aktivno življenje: 

 

Izposoja v bolnišnico, izposoja na domu, potujoča knjižnica (Varstveno delovni center 

Polž). 
realizirano 

Premične zbirke za ranljive skupine: obisk 8 postajališč premičnih zbirk in sestanek z 

vodji postajališč; menjava premičnih zbirk 1 x letno: predvidoma skupaj 8 menjav: januar 

– junij: Dom starejših občanov Tezno, Društvena knjižnica Zg. Kungota, Dom starejših 

Idila, Društvena knjižnica Gradišče na Kozjaku (v 2017 v mirovanju): preučitev možnosti 

za uvedbo postajališča bibliobusa; september – december: UKC/Maribor, Oddelek za 

psihiatrijo, Materinski dom, Sončni dom, VDC Sožitje, UKC/Maribor, Bolnišnična šola. 

realizirano 

Organizacija/izvedba po potrebi prilagojenih oblik dejavnosti za uporabnike s posebnimi 

potrebami in druge ranljive skupine - v skladu z možnostmi, v sodelovanju s Svetom 

invalidov pri MOM in invalidskimi društvi. 

realizirano 

Posredovanje informacij in dokumentov o zgodovini in razvoju lokalnega okolja v 

analogni in digitalni obliki – domoznanstvo (glej podrobneje v POGLAVJU 9 - 

Mariborska knjižnica kot OOK): 

relizirano 
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Nadaljevanje kreiranja digitalnih zbirk na temo »Zgodbe mariborskih stavb« za objavo na 

Kamri. Digitalizacija izbora gradiva o arhitektu Friedrigerju oz. nadaljevanje digitalizacije 

publikacij Gradivo za zgodovino Maribora. 

delno realizirano  

Digitalizacija izbora gradiva o PGD Maribor mesto. delno realizirano 

Izbor, priprava in digitalizacija gradiv za objavo zbirk na Kamri (s strani Mariborske 

knjižnice): zgodovina TŽO v Mariborski knjižnici, zgodovina DBM, začetki in razvoj 

sodobnega plesa v Mariboru. 

delno realizirano 

Promocija zbirk na območju – tudi v skladu s programom OOK za leto 2017 in v skladu z 

programom dejavnosti in prireditev v celotni knjižnici za leto 2017.  
realizirano 

Priprava izhodišč za oblikovanje ponudbe nadstandardnih plačljivih storitev (v 

skladu s spremembo Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, v kolikor bo nova uredba 

sprejeta v letu 2017).  

nerealizirano 

 

 

6.2. Knjižnična dejavnost v krajevnih knjižnicah 
 

S krajevnimi knjižnicami približamo dejavnost ljudem vseh starostnih skupin in dejavnost je 

namenjena informiranju, izobraževanju, kulturnemu udejstvovanju, socialni vključenosti ter 

spodbujanju pismenosti. 

 

Dejavnost vključuje storitve, ki so dostopne le članom knjižnice, in tiste, ki jih pripravljamo za vse 

prebivalce in lahko do njih prosto dostopajo vsi posamezniki po lastnem zanimanju. Ustvarjamo 

kvaliteten program kulturnih, izobraževalnih, socialnih ter družbeno strokovnih dogodkov, ki 

predstavljajo knjižnični fond in spodbujajo prebivalce k uporabi tega fonda.  

 

Krajevne knjižnice so bile v letu 2017 odprte za obiskovalce manj ur kot v letu 2016, še vedno pa več  

kot v letu 2015, 2014 in 2013. Vzroki za 3,40 % manjšo odprtost so v zaprtosti Knjižnice Rotovž in 

čitalnice zaradi inventure in namestitve novega izposojevalnega pulta, zaprtosti čitalnice zaradi 

nujnega vzdrževalnega posega, spremenjenega poletnega delovnega časa ob sobotah in v spremembi 

poletnega časa v Knjižnici Pobrežje in Knjižnici Tezno. Svoje pa so dodali tudi prazniki, ki so v 

primerjavi z letom prej padli večinoma na delovne dni.  

 

Številke kažejo negativen trend uporabe knjižnice. V primerjavi z letom 2016 beležimo za nekaj več 

kot štiri odstotke manj članov, skupni obisk knjižnice je manjši za pol odstotka, fizični obisk knjižnice 

se je zmanjšal za skoraj šest odstotkov, znotraj tega obisk knjižnic za več kot šest odstotkov, obisk 

prireditev in bibliopedagoških dejavnosti za štiri odstotke. Povečal pa se je obisk študijskih krožkov, 

ki so namenjeni trenutno najštevilčnejši populaciji v naši družbi, to je upokojencem. Če te številke 

povežemo z vzroki, ki jih najdemo v neprimernih prostorih osrednje knjižnice, absolutno prenizkem 

deležu finančnih sredstev, ki jih občine namenijo za nakup aktualnega knjižničnega gradiva ter izredno 

zaprtostjo osrednje knjižnice in čitalnice zaradi inventure in interventnih vzdrževalnih del, potem so 

številke realen odraz stanja. Knjižničarji že vsaj deset let s strokovnim poznavanjem knjižničnega 

fonda zmanjšujemo škodo, ki jo zbirki povzroča dejstvo, da financer za nabavo temelja v knjižnici, 

torej za nakup knjižničnega gradiva, ne nameni dovolj sredstev. V bogati zbirki smo knjižničarji 

pogosto našli drugo ustrezno knjigo za bralca. Bistvo splošne knjižnice je sodobno oblikovana 

knjižnična zbirka, ki pa je že vrsto let ne moremo več zagotoviti in nezadovoljstvo uporabnikov se 

sedaj pozna tudi v številkah. Na drugi strani knjižničarji veliko energije in znanja vlagajo v promocijo 

uporabe e-knjig in podatkovnih zbirk, kjer je ponudba prav tako povezana z uporabo. Več e-knjig je na 

razpolago, večja je izposoja, in to se kaže tudi v več kot dvanajstih odstotkih večji uporabi glede na 

leto prej.  
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V letu 2015 smo spremenili metodologijo beleženja informacij in z njo nadaljevali v letu 2017. 

Spremenjena metodologija je pokazala, kako pomembno delo opravljamo vsakodnevno, ko 

posredujemo informacije o gradivu in iz gradiva. Posredovanje informacij je res rutinirano delo 

knjižničarja v neposrednem stiku z uporabnikom, a zahteva veliko strokovnosti (poznavanje fonda, 

iskalnih strategij, programske osnove ter strukturo referenčnega pogovora) in človeške empatije v 

odnosu knjižničar – uporabnik. Glede na predhodno leto beležimo za 15,6 odstotka več posredovanih 

informacij, kar pa je rezultat tega, da smo po metodologiji izbrane tedne beleženja informacij 

načrtovali drugače kot v letu 2016 in niso sovpadli z izvajanjem inventur v knjižnicah. 

 

Spodnja tabela prikazuje število članov v krajevnih knjižnicah, ure dostopnosti knjižnične dejavnosti 

in prirast knjižničnega gradiva.  

 
leto Število članov 

krajevnih knjižnic 

Število ur dostopnosti 

krajevnih knjižnic 

Število prirasta knjižničnega 

gradiva 

2013 36.285 29.105 37.542 

2014 33.534 29.179 36.689 

2015 32.725 29.788 32.149 

2016 32.477 31.155 34.247 

2017 30.967 29.894 31.252 

 

Upad članov v knjižnici je trend, ki ga zasledujemo že vsaj deset let in kaže na potrebo po celovito 

oblikovanih ukrepih pa tudi drugačnem prikazovanju uporabe knjižnice v okolju. Samo število članov 

ni verodostojni pokazatelj uporabe knjižničnih storitev. Številke v zgornji tabeli kažejo na povezavo 

med članstvom in prirastom. Ukrep za izboljšanje finančnega stanja pri izvajanju knjižnične 

dejavnosti, ki smo ga uvedli leta 2013, torej članarine, je dodatno vplival na že obstoječi negativni 

trend članstva. Če smo v letu 2013 z intenzivno medijsko kampanjo zadržali člane na vsega šest 

odstotnem  upadu, se v letu 2014 nismo več mogli izogniti vse večjim socialnim stiskam in posledično 

prošnjam za brezplačno članstvo. Tudi v letu 2017 beležimo upad članstva še za skoraj 4 in pol 

odstotka. Vse bolj zaznavamo ravnanje posameznikov, da si več družinskih članov izposoja gradivo na 

isto člansko izkaznico, da tako ne obremenijo družinskega proračuna, hkrati pa dostopajo do 

knjižničnega gradiva. Knjige preberejo tudi prijatelji, sodelavci…Enkrat izposojeno knjigo prebere 

več bralcev. Ta trend potrjujejo tudi številke: od uvedbe članarine smo iz 46,2 izposoj na člana v letu 

2013 prišli do 51,4 izposoje na člana v letu 2017. Čeprav imamo manj članov, si ti izposojajo več. 

 

6.2.1. Člani, obisk, izposoja, oddaljen dostop 

 
 člani število prebivalcev delež članov na prebivalce v % 

mladi  23.915 46,20 

odrasli 157.530 13,18 

skupaj 181.445 17,53 
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 člani število članov deleži po kategorijah članov v % 

mladi  11.048 34,74 

odrasli 20.755 65,26 

skupaj 31.803 100,00 

 

 
 

 
 

 

obisk  število obiskovalcev v enotah delež vseh obiskov v % 

mladi 109.961 22,84 

odrasli 371.513 77,16 

skupaj 481.474                                                    100,00 
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 izposoja knjižničnega gradiva 

(po namembnosti) število izposojenih izvodov delež v %  

mladi 601.663 36,82 

odrasli 1.032.247 63,18 

skupaj 1.633.910 100,00 

 

 
 

 
deleži izposoje    

v % leposlovje 

strokovno 

gradivo periodika 

neknjižno gradivo skupaj 

mladi  68,52 (412.236) 20,54 (123.601) 1,11 (6.708) 9,83 (59.118) 36,82 (601.663) 

odrasli 55,66 (574.546) 33,29 (343.607) 5,79 (59.803) 5,26 (54.291) 63,18 (1.032.247) 

Skupaj 60,39 (986.782) 28,59 (467.208) 4,07 (66.511) 6,94 (113.409) 100,00 (1.633.910) 
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6.2.2. Opomini in izterjava gradiva 
 

V letu 2017 smo zamudnikom izstavili skupaj 17.960 opominov. 16.868 opominov je bilo poslanih po 

redni pošti, 1.092 pa priporočeno. V 4. opomin/izterjavo je zapadlo 470 članov, skupaj so imeli 

izposojenih 1.065 izvodov gradiva. Še preden je knjižnica posredovala podatke agenciji za izterjavo 

dolgov je 117 članov gradivo vrnilo in poravnalo dolgove. Agenciji Creditexpress smo posredovali 

353 primerov izterjave za 738 enot gradiva. Do konca leta 2017 je bilo zaključenih 238 primerov.  
 

 
 

Skupni dolg izterjave je v letu 2017 znašal 29.946,11eur, od 4. opomini in zamudnine 10.650,30 eur. 

Do konca leta je bilo izterjanih 6.330,39 eur stroškov, kar predstavlja 54% uspešnost.  

 

 
 

Agencijo je prejela terjatve za 738 enot gradiva v skupni vrednosti 19.295,81 eur. Bralci so vrnili 446 

enot, za 44 enot vrednost poravnali, 248 enot ostaja neizterjanih. Skupna vrednost nadomestil za 

gradivo je bila 1.070,98eur, uspešnost vrnjenega in poravnanega gradiva za leto 2017je tako 66%. 
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6.2.3. Pritožbe, pohvale in mnenja uporabnikov 
 

Pohvale, pritožbe in mnenja naših uporabnikov spremljamo ustno in pisno prek javno objavljenih 

naslovov elektronske pošte (krajevnih knjižnic, vodij oddelkov, direktorice) in uporabniškega 

vmesnika »Pišite nam« ali z vpisi v knjige pohval in pritožb. 

 

Večina članov je bila z našim delom, ponudbo in storitvami zadovoljnih, vsako leto pa zabeležimo 

tudi odstotek takšnih, ki z nekaterimi področji našega dela niso zadovoljni in so se zaradi tega pritožili 

neposredno zaposlenim v izposoji, vodjem enot, vodji oddelka za knjižnično mrežo ali direktorici.  

 

Vsebinsko lahko pritožbe razdelimo v tri sklope: nestrinjanje članov s plačevanjem finančnih 

obveznosti (npr. članarine, zamudnine, opomini), opozarjanje članov na pomanjkanje aktualnih 

naslovov gradiva v zbirki ter pripombe na strokovno ravnanje zaposlenih v knjižnici. Največji delež 

pripomb je še vedno povezan s finančnimi transakcijami. Vse več uporabnikov nastalega dolga zaradi 

osebnih finančnih težav ne more poravnati v enkratnem znesku ali nastalega dolga sploh ne zmorejo 

poravnati. Prejeli smo opazno število pisnih vlog, v katerih člani prosijo za oprostitev plačila članarine 

ali odpis dolgov. Ostale pritožbe so se navezovale na nestrinjanje z neprenosljivostjo članske 

izkaznice, nekaj je bilo bralcev, ki so trdili, da so gradivo vrnili, vendar ga na naših policah nismo 

našli.  

Več pritožb članov se je nanašalo na slabo nabavo knjižničnega gradiva. Pozivi iz zunanjih krajevnih 

knjižnic za povečan nakup so bili številni. Večini pritožb nismo mogli ustreči, saj nismo imeli dovolj 

finančnih sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Stisko smo večinoma omilili s prerazporejanjem 

knjižničnega gradiva iz drugih enot, kar pa ni in ne more biti ustrezna rešitev. Šele konec leta smo s 

povečanjem nakupa lahko ustrezno odgovorili na pritožbe naših uporabnikov. 

Veliko članov želi gradivo podaljšati preko elektronske pošte enot ali preko uporabniškega vmesnika 

»Pišite nam«, kar kaže na to, da jim je elektronsko komuniciranje priljubljeno in priročno. Te 

uporabnike smo za urejanje tovrstnih zadev usmerili na uporabo elektronskega servisa Moja knjižnica.  

V enotah so tudi knjige pohval in pritožb, ki pa niso ravno priljubljena oblika za izražanje mnenja 

naših uporabnikov in članov. Večina jih je bilo pozitivnih in so se navezovala na pohvalo našega dela, 

prijaznost in korektnost, ostali vpisi so bile kritike, pritožbe, pripombe, predlogi v zvezi s prostorskim 

problemom, nabavo oziroma odsotnost nabave posameznih naslovov, kadrovskih sprememb ter 

odpiralnega časa. 

 

 

6.3. Elektronske in druge storitve pri izposoji gradiva 

 

Člani knjižnice lahko preko spleta samostojno: 

- podaljšajo rok izposoje, 

- rezervirajo gradivo in rezervacije prekličejo, 

- se naročijo na prejemanje potisnih obvestil, e-obvestil po e-pošti ali sms v okolju programa 

Cobiss/Opac, Moja knjižnica. 

E-obiski v okolju Moja knjižnica so se v primerjavi z letom 2016 zmanjšali za 3,4 %, skupno število 

vseh transakcij z gradivom preko spleta (rezervacije, podaljšanje itd.) pa za 2,7 %. Člani še vedno v 

največji meri uporabljajo storitev podaljšanja roka izposoje. Ponovno nekoliko odstopa število naročil 

gradiva preko Cobiss/Opac oz. Cobiss+, kjer beležimo 3,5 % porast v primerjavi z 2016. Povečuje se 

tudi število članov, ki se naročijo na prejemanje e-obvestil, v največji meri se je povečalo število 

naročenih na potisna obvestila. 
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Tudi v preteklem letu smo v programe informacijskega opismenjevanja, ki jih organizirano izvajamo 

za učence in dijake osnovnih in srednjih šol, vključevali tudi storitve e-obveščanja, kar pozitivno 

vpliva na prepoznavnost in uporabnost storitev Cobiss/Opac, Moja knjižnica. 

 

Statistika e-obiska v okolju e-servisa Moja knjižnica in bibliofona (telefonskega odzivnika) 

 

Št. vseh e-obiskov v okolju Moja knjižnica 96.805 

naročila gradiva  28.143 

rezervacije gradiva (s preklici rezervacij) 25.965 

podaljšanje gradiva  49.703 

podaljšanje gradiva preko bibliofona 136 

 

Statistika transakcij v okolju e-servisa Moja knjižnica in bibliofona (telefonskega odzivnika) 

 
Št. vseh e-transakcij v okolju Moja knjižnica (povezanih z gradivom) 296.107 

št. naročenega gradiva   52.333 

št. rezerviranega gradiva (s preklici rezervacij) 46.408 

št. podaljšanega gradiva 196.244 

št. podaljšanega gradiva preko bibliofona  456 

 

Statistika števila članov, naročenih na e-obveščanje v okolju Moja knjižnica in 

mCobiss (potisna obvestila) 

 

 
E-obvestila  na e-naslov na sms 

potisna 

obvestila 

o prispelem rezerviranem gradivu 11.991 1.176 1.533 

o skorajšnjem poteku roka izposoje 11.278 919 1.696 

o poteku članstva   4.317 177 1.338 

*o poteku rezervacije   5.920 194 1.419 

*o skorajšnjem opominu 2.672 297 1.391 

*o neporavnanih terjatvah 2.123 99 1.230 

*splošna obvestila   1.728   

Op. Z * označena obvestila smo aktivirali v letu 2013. 

  

 

6.4. Medknjižnična izposoja 
 

Imeli smo 436 realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo. V primerjavi z letom 2015 in 2016 

se število zahtevkov zmanjšuje, kar je prav gotovo povezano z upadom prirasta novega gradiva in 

nezadostnimi sredstvi. Gradivo iz drugih knjižnic smo naročili 177 krat, od tega je bilo realiziranih 

159 zahtevkov. 289 zahtevkov smo prejeli za izposojo gradiva domače knjižnice, realiziranih je bilo 

277, in 30 zahtevkov za posredovanje člankov, realiziranih je bilo 29. 15 dokumentov smo pridobili 

elektronsko, mi pa smo posredovali 1 dokument. Prihodki medknjižnične izposoje za leto 2017 

znašajo 968,50 eura. 
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število 

posredovanih 

izvodov 

število prejetih 

izvodov skupaj  

število knjig  277 159 436 

število kopij dokumentov 6 23 29 

število elektronsko posredovanih dokumentov 1 15 16 

skupaj 284 197 481 

 

 

6.5. Izposoja na dom 
 

Z izposojo na domu omogoča knjižnica uporabnikom s posebnimi potrebami večjo dostopnost do 

knjižničnih storitev. Servis Izposoja na domu je na voljo našim članom, ki zaradi starostnih ali drugih 

zdravstvenih težav ne zmorejo sami obiskovati knjižnice. Uporabljamo gradivo Knjižnice Rotovž, kjer 

je tudi sedež servisa, nekaj gradiva smo v letu 2017 pridobili tudi iz drugih enot: Kamnice, Pesnice in 

Tabora. 

 

Naša prizadevanja gredo v smeri čim hitrejše odzivnosti na uporabniške potrebe, kar pa je pogojeno s 

kadrovskimi zmogljivostmi. Rezultati in statistični podatki so odraz vloženega časa in dela v to obliko 

izposoje. 

Pri izboru gradiva upoštevamo individualne želje in zahteve, posamezniku so prilagojeni tudi 

izposojevalni roki in čas obiska, če le dopušča kadrovska situacija. 

Obiskovali smo skupaj 30 bralcev na različnih lokacijah v Mariboru in okolici: 

- domače bivanjsko okolje 

- Varovana stanovanja Tezno 

- Dom upokojencev Tabor 

- Dom pod Gorco 

- Sončni dom Pobrežje 

21 bralcev je včlanjenih v enoti Izposoja na domu, devet pa v drugih krajevnih knjižnicah. Opravili 

smo 346 obiskov in izposodili 1.679 enot knjižničnega gradiva. 

 

Bralci si želijo strokovno in odzivno storitev, kar pa nam zaradi kadrovskih težav marsikdaj ne uspeva. 

 

 

6.6. Izposoja v bolnišnico 

 
V letu 2017 smo v UKC Maribor opravili samo 121 ur izposoje, to je za 59,5 % manj kot leta 2016. 

Vpisalo se je 63 novih članov, polovico manj kot leto prej, aktivnih članov je 161. Izposodili smo 766 

enot knjižničnega gradiva, predvsem knjižnega, 40,3 % manj kot leta 2016. 

 

Servis Izposoja v bolnišnico je namenjen uporabnikom s posebnimi potrebami, bolnikom na 

zdravljenju v UKC Maribor. Izposoja je tudi v letu 2017 potekala na vseh tistih oddelkih UKC 

Maribor, s katerimi smo v preteklosti dogovorili sodelovanje, nadaljujemo tudi z izposojo na Oddelku 

za psihiatrijo, kjer izbor gradiva potrdijo delovni terapevti in presodijo, ali gradivo ustreza bolnikovim 

željam. Servis od leta 2012 deluje zelo okrnjeno, do takrat smo namreč imeli določen dan za izposojo 

v UKC, z ukinitvijo le-tega pa rezultati obiska in izposoje gradiva strmo padajo. Leta 2012 smo še 

beležili obisk 1.076 (podatek je primerljiv samo z letom 2016, ko smo načrtno poskušali popraviti 

zamujeno), leta 2017 pa samo 543, kar pomeni, da se je obisk znižal za 50,5 %. 
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Delo na tem področju je zahtevno in naporno, vendar je z vsako izposojo trud poplačan. V bolnišnici 

smo prepoznavni in bolniki zelo cenijo to obliko izposoje, vendar smo ravno tako kot pri obiskih na 

domu ves čas omejeni s kadrovskimi težavami.  

 

 

6.7. Delo potujoče knjižnice 
 

Potujoča knjižnica je dosegla načrtovane cilje in z mrežo postajališč in premičnih zbirk približevala 

knjižnico ljudem na območjih, kjer ni krajevne knjižnice. S svojo socialno noto je omogočala 

prebivalcem lažjo dostopnost do knjižničnih storitev. 

 

6.7.1. Bibliobus 
 

Ukinitev postajališč v preteklih letih je najbolj prizadela občane, ki imajo do stacionarne knjižnice 

precej dolgo pot. Kljub prizadevanjem prebivalcev na teh oddaljenih območjih, nismo uspeli prepričati 

odločevalcev, da je ukinitev postajališč v tako oddaljenih krajih (npr. Šmartno na Pohorju) poteza, s 

katero pri finančnih sredstvih prihranijo na kratek rok, osiromašijo pa lokalno skupnost na dolgi rok. 

Odpadle relacije smo večinoma že nadomestili z novimi postajališči v krajih, kjer se je že dalj časa 

kazala potreba po bibliobusu, ker so oddaljeni od mestnega središča. Nasploh s premišljeno in 

fleksibilno naravnanostjo termine postajališč prilagajamo potrebam uporabnikom. 

 

Nadaljevali smo z utečeno prakso sodelovanja s šolami in vrtci, pogosto tudi z uporabniki s posebnimi 

potrebami. Žal se okrnjena nabava zaradi zniževanja sredstev pozna tudi na bibliobusu.  

 

V letu 2017 smo obiskovali 45 postajališč v desetih občinah. Prevozili smo 16.305 kilometrov in 

opravili skupaj 889 voženj, ki so potekale po ustaljenem urniku. Postajališča smo obiskovali deset 

mesecev periodično vsakih štirinajst dni, postanki so bili od 19 do 23- krat s povprečno odprtostjo  od 

ene do dveh ur in pol, odpadlo je 5 % voženj zaradi praznikov, strokovne ekskurzije, Festivala 

potujočih knjižnic v Puli, Dneva Mariborske knjižnice. Bibliobus je bil za uporabnike odprt 1.306 ur. 

V primerjavi z letom 2016 je 4,7 % manj aktivnih bralcev, 2 % manj obiska, 2 % več izposojenega 

gradiva in 10,5 % več podanih informacij. V letu 2017 smo zamenjali skupaj 31.920 enot knjižničnega 

gradiva: na bibliobus smo jih prinesli 15.999 in 15.921 odnesli v depo. V druge oddelke smo 

izposodili 1.347 enot knjižničnega gradiva. 

 

 

6.7.2. Premične zbirke 
 

S premičnimi zbirkami smo tudi v letu 2017 omogočali dostopnost do knjižničnega gradiva in 

informacij določenim ranljivim skupinam in prebivalcem na območjih, kjer ni stacionarne knjižnice ali 

pa je knjižnična dejavnost slabo razvita. Knjige in drugo gradivo je bilo tako na voljo starostnikom v 

domovih starejših, pacientom na zdravljenju na Oddelku za psihiatrijo UKC Maribor, otrokom in 

pedagogom bolnišnične šole Klinike za pediatrijo, osebam z motnjo v duševnem razvoju VDC Sožitje, 

uporabnikom Materinskega doma itd.  

Postajališča premičnih zbirk ostajajo tako še naprej pomembna stičišča za spodbujanje branja, bralnih 

navad, razvijanja pismenosti in zagotavljanja enakih možnosti prebivalcem s posebnimi potrebami in 

drugim ranljivim skupinam prebivalcev. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju s strokovnjaki različnih 

področij, kot so delovni terapevti, psihologi, socialni delavci. Sodelujemo pri izboru gradiva in 

pripravi različnih vsebin s področju socialnega vključevanja ranljivih skupin v družbeno okolje. Kot 

primer dobre prakse bi izpostavili bralno značko v Domu starejših Idila iz Vukovskega Dola, ki jo pod 

okriljem Knjižnice Šentilj izvajamo že drugo leto. Na podoben način smo v sodelovanju z Domom 
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starejših občanov Tezno v februarju zasnovali bralno značko tudi za njihove stanovalce. Z VDC 

Sožitje smo nadgrajevali sodelovanje, kot je predstavitev knjigoveškega dela za njihove varovance idr.  

Zbirke gradiva smo v vseh ustanovah zamenjali 1 x, med letom pa smo našo ponudbo dopolnjevali z 

izposojo neknjižnega gradiva, filmov iz filmskega centra, igrač iz igroteke in pravljičnimi urami v 

okviru dejavnosti. 

 

Premične zbirke so bile uporabnikom na voljo 5.820 ur, pri evidenci gradiva smo zabeležili 5.298 

transakcij. 

 

Postajališče Gradišče na Kozjaku je mirovalo. S KUD Gradišče na Kozjaku smo se dogovorili, da še 

naprej spremljamo potrebe po knjižnični dejavnosti na njihovem območju, saj zaradi oddaljenosti do 

Knjižnice Selnica ob Dravi, slabih prometnih povezav in ranljivih skupin prebivalcev, ki sami težko 

dostopajo do stacionarne knjižnice, obstaja potreba po ustanovitvi krajevne knjižnice ali postajališča 

bibliobusa v kraju.  

 

Postajališča v letu 2017 

 

Društvene knjižnice 

- Zg. Kungota 

- Gradišče na Kozjaku 

 

Ustanove/Zavodi 

- Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor 

- OŠ Bojana Ilicha, enota Bolnišnična šola, Maribor 

- Sončni dom, Maribor 

- Dom starejših Idila, Vukovski Dol 

- Dom starejših občanov Tezno, Maribor 

- VDC Sožitje, Maribor 

- Materinski dom Maribor 

 

Statistični podatki o delovanju premičnih zbirk in seznam premičnih zbirk po občinah so prikazani v 

statističnih preglednicah. 

 

 

6.8. Informacijska služba 
 

6.8.1. Izobraževanje uporabnikov – informacijsko opismenjevanje 
 

V okviru informacijske službe organiziramo informacijsko opismenjevanje za dijake, osnovnošolce in 

za odrasle uporabnike. Tudi v letu 2017 smo izvajali vodstva po knjižnici z informacijskim 

opismenjevanjem, na katerih uporabnikom predstavimo delovanje knjižnice in jih seznanimo s pogoji 

vpisa, pravilnikom poslovanja, mrežo knjižnice in ostalimi podatki, ki naj bi jih pridobil vsak novi 

član knjižnice. V drugem delu predstavitve skupaj pogledamo postavitev gradiva (UDK vrstilci, 

postavitev gradiva na policah, uporaba kazalk), ter sistem iskanja gradiva preko sistema Cobiss/Opac 

in na policah v knjižnici.  

 

Pomembna informacijska dejavnost je predstavitev elektronskih virov, dostopnih v knjižnici, 

posebej možnost dostopa na daljavo, v času, ko je knjižnica zaprta. Ob informacijskem 

opismenjevanju srednješolcev izvajamo tudi nacionalni projekt Rastem s knjigo, namenjen motivaciji 

mladih, dijakom prvih letnikov srednjih šol, za branje slovenskih avtorjev. 
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 Število skupin SKUPAJ Število obiskov SKUPAJ 

M O M O 

Vodstvo z informacijskim 

opismenjevanjem 

 

Rotovž 

3  3 56 6 62 

Informacijsko 

opismenjevanje 

Rotovž  1 1  32 32 

Predstavitev elektronskih 

virov 

 

Rotovž 

 7 7  149 149 

Rastem s knjigo Rotovž 

Pionirska 

Tabor 

Ruše 

Tezno 

 42 

3 

15 

3 

3 

42 

3 

15 

3 

3 

 1.168 

91 

448 

76 

73 

 

 

1.856 

SKUPAJ   77  2.099 

 

 

6.8.2. Elektronski viri 
 

V letu 2017 smo omogočali dostop do naslednjih naročenih elektronskih virov:  

 

- elektronske podatkovne zbirke: Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in 

servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost, Tax-Fin-Lex, 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Encyclopedia Britannica. 

 

- elektronske serijske publikacije: Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager 

online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske 

novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi in Press 

reader (od 1. 5. 2017). 

 

- elektronske knjige: EBSCO e-books (do 30. 4. 2017) 

 
 2015 2016 2015/2016 2016 2017 2016/2017 

Št. dostopnih e-virov  20 2 0% 20 20 0% 

Št. e-virov – dostop na daljavo 10 9 -11,11% 9 9 0% 

Št. dostopov na daljavo * 5135 4.277 -20,1% 4.277 4.113 -3,99% 

*število prvih prijav 

3902

5135
4277

4113

0
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Število dostopov do e-virov preko dostopa 

na daljavo

2014

2015

2016

2017

 

9

10

9
9

8,5

9
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10

Število e-virov dostopnih na daljavo
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6.8.3. Posredovanje informacij 

Od leta 2015 beležimo informacije, ki jih posredujemo uporabnikom na določeno temo, z aplikacijo 

BelInfo, in sicer 6 vzorčnih tednov v letu. Ustrezne tedne določimo na podlagi statistike za obdobje 

zadnjih treh let, in vzamemo tri tedne z visoko frekvenco, dva tedna s srednjo in en teden z nizko 

frekvenco izposoje. Zaradi primerljivosti podatkov zajemamo potem vsako leto iste tedne. 

 

Z aplikacijo BelInfo smo v letu 2017 zabeležili 153.317 posredovanih informacij o gradivu in iz 

gradiva, 1.479 je bilo domoznanskih. 

 
Aplikacija BelInfo – 6 tednov v letu 2017 

Število informacij iz gradiva in o gradivu 153.317 

Domoznanske informacije 1.479 

 

 

 

 
6.8.4. Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja 

 

Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI deluje že 12 let, vse od 

začetka pri izvajanju servisa aktivno sodeluje tudi Mariborska knjižnica. Po dobrih desetih letih 

delovanja se je izvajanja servisa v zadnjih letih spremenilo, saj splošne in visokošolske knjižnice 

sodelujejo le pri odgovarjanju na vprašanja, prispela preko elektronske pošte, IZUM pa izvaja tudi 

pogovore v živo (klepeti).  

 

V letu 2017 smo uporabnikom poslali 678 odgovorov po e-pošti, kar predstavlja 7,8%% manj kot v 

letu 2016, IZUM je sprejel 1.392 klepetov, kar predstavlja 9,6% manj, kot v letu 2016. Statistika 

poslanih odgovorov po e-pošti kaže, da so 315 odgovorov poslali iz visokošolskih knjižnic, sledijo 

splošne knjižnice z 231 poslanimi odgovori ter IZUM s 132 poslanimi odgovori. 

 

Pri izvajanju servisa sodelujejo le še 3 splošne knjižnice. V Mariborski knjižnici izvajamo dežurstva 

ob četrtkih in petkih, v Mestni knjižnici Ljubljana ob torkih in sredah, v Občinski knjižnici Jesenice pa 

odgovarjajo na prispela vprašanja ob ponedeljkih. V letu 2017 so največ odgovorov pripravili v 

Mestni knjižnici Ljubljana (114), sledita Občinska knjižnica Jesenice z 88 odgovori in Mariborska 

knjižnica, iz katere smo odgovorili na 29 vprašanj. 
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6.8.5. Projekt »Rastem s knjigo« 
 

Program nacionalnega projekta Rastem s knjigo smo za osnovnošolce izvajali že dvanajsto leto, za 

srednješolce pa sedmo. Nosilci projekta so Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo, 

Ministrstvo za šolstvo in šport in Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju z vsemi splošnimi 

knjižnicami, vsemi slovenskimi osnovnimi šolami in zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami ter zamejskimi osnovnimi šolami. 

Namen projekta je popularizacija knjige in branja, ter motivacija šolarjev za branje slovenskih 

avtorjev, mladinskega leposlovja in spodbuda njihovemu obiskovanju splošnih knjižnic.  

 

Rastem s knjigo 2017 za srednješolce 

Projekt izvajamo v okviru informacijskega opismenjevanja. Tokrat je bila za darilo srednješolcem 

izbrana knjiga Lučke Kajfež Bogataj Planet, ki ne raste. V okviru projekta Rastem s knjigo je naše 

enote obiskalo 42 skupin dijakov prvih letnikov, skupaj 1.168 udeležencev. 

 

Rastem s knjigo 2017 za osnovnošolce 

Že vsa leta je projekt ena od bibliopedagoških dejavnosti službe za mlade bralce, izvajamo pa ga v več 

krajevnih knjižnicah. Ob obisku knjižnice so sedmošolci ob obisku prejeli knjigo pisatelja Mihe 

Mazzinija Zvezde vabijo. Program smo izpeljali za 62 skupin sedmošolcev, in sicer za 1.496 učencev 

in 138 spremljevalcev, skupaj 1.634 obiskovalcev. 
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6.9. Mladi bralci – središče našega poslanstva 
 

Služba za mlade bralce ima v Mariborski knjižnici in tudi v slovenskem prostoru posebno mesto in 

pomen. Že od leta 1972 vzporedno z revijo Otrok in knjiga, s Študijsko 

zbirko mladinske književnosti in z arhivskima zbirkama slikanic posveča 

pozornost najmlajšim. Celovito skrbi za otroke in mladostnike v Mariborski 

knjižnici, neguje in razvija raznotere oblike bibliopedagoškega dela ter jih 

naslanja na kakovostni knjižnični fond in umetnost pripovedovanja, 

promocijo prireditev in dejavnosti ter za svetovanje in izobraževanje v 

celotni mreži Mariborske knjižnice, s projektom pravljičnih večerov za 

odrasle pa tudi na nacionalnem nivoju. V letu 2016 je služba prejela 

priznanje Slovenske sekcije IBBY za promocijo mladinske književnosti, v 

letu 2017 pa sta bili za svoje delo nagrajeni dve njeni mladinski 

knjižničarki, pripovedovalka in mladinska knjižničarka Zdenka Gajser je za 

svoje dolgoletno strokovno in do potankosti domišljeno delo in nove pristope prejela nagrado 

Slovenske sekcije IBBY, bibliotekarska specialistka in vodja Službe za mlade bralce Maja Logar pa 

Čopovo diplomo za poglobljeno in celovito strokovno delovanje na področju mladinskega 

knjižničarstva, mladinske književnosti in umetnosti pripovedovanja.  

Ob podelitvi nagrad na pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma in v Narodni in univerzitetni knjižnici (foto: S. Fras 

Popović, M. Štupar) 
 

Nagrade so zagotovo odraz kakovosti in pomena naših pripovedovalcev, ki so cenjeni v slovenskem 

merilu in skozi vse svoje aktivnosti utrjujejo Mariborski knjižnici zelo pomembno mesto na področju 

dela z mladimi bralci in bralne kulture nasploh.  

 

Umetnost pripovedovanja, na kateri sloni in temelji celotno bibliopedagoško delo knjižnice, vse bolj 

rahlja meje v izvedbenem in naslovniškem smislu in prepoznavno izrisuje značaj celotnega spektra 

prireditev in dejavnosti, ki jih snujemo, razvijamo in izvajamo. Nekateri dogodki in projekti so v tem 

smislu, tako med mladimi kot med odraslimi bralci, opazno zaznamovali leto 2017: skupni veliki 

dogodek Dneva Mariborske knjižnice ter  razstava izvirnih ilustracij ob 2. aprilu z navezujočimi 

se dogodki in srečanji. Široko in poenoteno smo nastopili z dogodki Pravljičnih veselih počitnic v 

poletnem in zimskem času, opazno pa so dejavnost obagatili tudi predstavitev pesniške antologije 

Sončnica na rami za otroke in za odrasle obiskovalce, Pravljični dan z dvema pravljičnima šolama ter 

množica pripovedovalskih večerov za odrasle po Sloveniji. Med rednimi oblikami dejavnosti, ki jih 
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namenjamo mladim bralcem, so pravljične ure že vrsto let najmočneje zastopane. Za otroke šolskih in 

vrtčevskih skupin smo ob pravljičnih urah izvajali vodstva po knjižnici, vodstva po razstavah in z 

različnimi projekti spodbujali in širili bralno kulturo. Pravljična doživetja povezujemo še z 

igralnicama za najmlajše, ki ju vsak teden izvajamo v Pionirski knjižnici Rotovž in v Pionirski 

knjižnici Nova vas.  

 

V vseh enotah je zelo živahno sodelovanje z vrtci, v nekaterih tudi s šolami. Tu je velik premik v 

zadnjem letu dosegla Knjižnica Selnica ob Dravi, ki je z osnovno šolo vzpostavila zanimivo in 

raznovrstno sodelovanje in ga začrtala tudi za prihodnje.  

 

Redne pravljične ure med oktobrom in aprilom smo v različnih intervalih izvajali v enajstih 

knjižnicah: v Pionirski knjižnici Rotovž in v Pionirski knjižnici Nova vas enkrat tedensko, na štirinajst 

dni v Knjižnici Pobrežje in Knjižnici Tezno ter enkrat v mesecu v Knjižnici Janka Glazerja Ruše, 

Knjižnici Selnica ob Dravi, Knjižnici Duplek, Knjižnici Pekre, Knjižnici Pobrežje, Knjižnici Hoče, 

Knjižnici Kamnica, Knjižnici Šentilj in na novo še v 

Knjižnici Lovrenc na Pohorju. Pionirska knjižnica 

Rotovž je premišljeno zasnovala program sobotnih 

pravljičnih ur z ustvarjalnicami, ki so jih najmlajši in 

njihovi spremljevalci z navdušenjem sprejeli in jih 

tudi lepo obiskujejo. 

 

V sodelovanju z Bolnišnično šolo Osnovne šole Bojana Ilicha smo nadaljevali z rednim izvajanjem 

pravljičnih obiskovanj otrok v bolnišnici, v sodelovanju s Kliniko za pediatrijo Univerzitetnega 

kliničnega centra Maribor izvajamo pravljične ure za najmlajše v bolnišnični oskrbi in za 

mladostnike, ki so hospitalizirani na Oddelku za pedopsihiatrijo. Sodelovanje poteka tudi z odraslimi 

varovanci Oddelka za psihiatrijo in njegovo ambulanto za zdravljenje odvisnosti. S pripovedovanjem, 

z vodenimi obiski po knjižnici in z vključevanjem igrač in iger v programe smo nadaljevali tudi 

področje dela z otroki in z odraslimi s posebnimi potrebami in z ustanovami, ki izvajajo programe 

zanje.  

 

Utečena dejavnost po mreži so srečanja sedmošolcev ob projektu Rastem s knjigo, zaključki različnih 

bralnih projektov ter razstavna dejavnost, ki spremlja aktualno dogajanje, sledi promociji knjige, 

branja, različnih umetnosti in domoznanskih vsebin ter se nadaljuje z vodstvi in s projektnimi deli za 

napovedane skupine otrok iz vrtcev in šol. Že 4. večer poezije in mladosti je zaradi izjemne udeležbe 

potekal v večjih prostorih Osnovne šole Duplek in je odličen primer sodelovanja med knjižnico, šolo 

in krajem, saj odpira prostor mladostniški ustvarjalnosti, ga povezuje z odnosom do pesmi in ustvarja 

skupni praznik.  

 

Dogodki in dejavnosti za mlade bralce se navezujejo na knjižnični fond in ga odpirajo, obravnavane 

teme pa uresničujejo raznovrstna nadaljevanja. Naše knjižnice tudi s prireditvami za otroke in 

mladostnike utrjujejo vezi s krajem, jih domoznansko barvajo ter marsikdaj opazno razvijajo v velike 

in pomembne skupne gradnike. V letu 2017 smo na področju dela z otroki in mladostniki dodatno 

okrepili pomembna sodelovanja in povezovanja z različnimi institucijami v mestu in po Sloveniji.  
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Prireditve in dejavnosti za mlade bralce 

 

Pripravili smo 816 prireditev za mlade bralce, ki so privabile 24.226 mladih in 10.409 odraslih, 

skupaj 34.635 obiskovalcev. Od tega smo otrokom in mladostnikom v enotah knjižnice namenili 752 

prireditev za mlade bralce (obisk: 32.783 obiskovalcev (22.836 mladih, 9.947 odraslih bralcev).  

 

Del prireditev smo izvedli tudi izven knjižnice. Z njimi sledimo potrebam specifičnih skupin 

uporabnikov, stopamo v nove prostore in sodelovanja ter se vsebinsko in programsko povezujemo na 

lokalnem in širše slovenskem območju: v vrtcih, šolah, v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, v 

različniih društvih, kulturnih institucijah. Tako smo na različnih prizoriščih pripravili 64 prireditev za 

mlade bralce ki jih je obiskalo 1.852 obiskovalcev, od tega 1.390 otrok in 462 odraslih, pripravili pa 

smo še 34 prireditev za odrasle po Sloveniji, ki se jih je udeležilo 1.736 obiskovalcev. 

 

Tokratna razstava izvirnih ilustracij ob 2. aprilu, 

mednarodnem dnevu knjig za otroke, je v goste pripeljala 

ilustratorja Petra Škerla. Mariborsko knjižnico smo ponovno 

spremenili v mozaično razstavišče njegovih izvirnih umetniških 

del in printov. Razstavo smo pripravili na sedemnajstih 

lokacijah, torej skoraj v vseh naših knjižnicah, in smo jo 

umeščali tudi kot povezavo med mladimi in odraslimi bralci. Del 

je bil postavljen tudi na Rotovškem trgu.  

 

 

 

 

Utrinki z osrednjega dogodka ob otvoritvi 

razstave, pogovor s Petrom Škerlom je 

vodila Ana Dolinšek in razstava na 

Rotovškem trgu (foto: A. Žigart) 
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Predstavitev izjemne antologije Sončnica na rami, v kateri so 

zbrane pesmi za otroke štiridesetih slovenskih pesnikov in 

pesnic od Frana Levstika do danes, smo pripravili skupaj z 

založbo Mladinska knjiga. Prvi dogodek smo namenili 

osnovnošolskim otrokom, k drugemu pa smo povabili 

vzgojitelje, učitelje, knjigarnarje, založnike in knjižničarje. Na 

obeh dogodkih smo gostili urednico otroškega leposlovja Ireno 

Matko Lukan, likovnega urednika Pavleta Učakarja, 

oblikovalko Sanjo Janša, ilustratorja Danijana Stepančiča ter 

pesnico Andrejo Borin in pesnika Boruta Gombača. 

Vrvež s pesniškimi, uredniškimi in ilustratorskimi gosti - v Svečani dvorani 

(foto: S. Fras Popovič, M. Logar) 

 

Pravljični dan s simpozijem 

17. Pravljični dan s pravljično šolo smo naslovili V zavetju izročila, v dotiku z 

odrom. Dvodnevni projekt je vključeval štiri dogodke in gostil priznanega 

avtorja in ustvarjalca Chrisa Cooperja iz Velike Britanije. Z vsebino smo 

zaobjeli dvoletno raziskovanje umetnosti pripovedovanja in pravljic v različnih 

pojavnih oblikah in umestitvah, tokrat na gledališkem odru. Povezali smo se s 

SNG Maribor in v oblikovanju programa na odru združili pripovedovalce 

Mariborske knjižnice in igralce Drame SNG Maribor. Likovno podobo naših 

promocijskih materialov je tudi tokrat ustvarila vizualna umetnica Kaja Kosmač.  

 

Prvi dan v Večnamenski dvorani Rotovž je bil zapolnjen najprej 

s Pravljičnim jutrom za mlade, h kateremu smo povabili 

osnovnošolce zadnje triade mariborskih osnovnih šol in dijake. 

Nastopili so Chris Cooper, Lea Hedl, Milada Kalezić, Robert 

Kereži, Agica Kovše, Viktor Meglič in Mojca Simonič. Pravljice 

so z glasbo pospremili Blaž Korez, bobnarji Plesne izbe Maribor 

in Asja Grauf. Dogajanje smo s Pravljično šolo za mlade, ki jo je 

za skupino dijakov izvedel Chris Cooper,  nadaljevali v Svečani 

dvorani Rotovž.  

Z gostovanjem pravljičnega večera za odrasle v SNG Maribor 

smo obisk omogočili večjemu številu poslušalcev, 

pripovedovanje pa v novo pripovedovalsko izkušnjo in drugačno 

prizorišče in občutja. Pripovedovali so Chris Cooper, Jurij 

Drevenšek, Lea Hedl, Robert Kereži, Agica Kovše, Mateja 

Pucko, Mirjana Šajinović. Večer so z afriškimi ritmi otvorili in 

zaključili Tina Sovič in Ariel Vei Atanasovski, Joel Diarra in 

Niama Coulibly in Asja Grauf.  
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Drugi dan Pravljičnega dne smo namenili Pravljični šoli za odrasle, ki jo je pripravil ter profesionalno 

in predano vodil Chris Cooper. 

Chris Cooper v druščini dijakov na Pravljični šoli za mlade (foto: M. Logar) 

 

Projekt je tudi tokrat finančno podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, privabil pa je 

464 obiskovalcev.  

 

Pravljični večeri za odrasle 

 

V letu 2017 smo projekt Pravljični večeri za odrasle izvedli že deveto leto zapored. Organizirali smo v 

sodelovanju s sedemnajstimi knjižnicami, od tega s šestnajstimi slovenskimi splošnimi in zamejsko 

knjižnico v Trstu.  

V prvi polovici leta 2017 so pravljični večeri potekali v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, v 

Knjižnici Prežihov Voranc (Mestna knjižnica Ljubljana), v Knjižnici Velenje, v Knjižnici Ksaverja 

Meška Slovenj Gradec, v Valvasorjevi knjižnici Krško, v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, v 

Splošni knjižnici Slovenske Konjice, v Splošni knjižnici Ljutomer, v Mariborski knjižnici, v Narodni 

in študijski knjižnici Trst, v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica, v Knjižnici Ivana Potrča 

Ptuj, cikel 2016/2017 pa smo ponovno zaključili v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper. V jeseni 

2017 smo s projektom in novo sezono nadaljevali v Knjižnici Lenart, v Pokrajinski in študijski 

knjižnici Murska Sobota, v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne  in v Knjižnici Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica.  

 

Sodelujoče pripovedovalke in pripovedovalci prihajajo iz skupno 

sedmih partnerskih knjižnic: Monika Čermelj, Robert Kereži, Agica 

Kovše, Suzana Slavič in Lea Hedl iz Mariborske knjižnice, 

Aleksandra Papež iz Knjižnice Lenart, Marko Bezenšek iz Splošne 

knjižnice Slovenske Konjice, Darja Plavčak in Mojca Plaznik Plavec 

iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Liljana Klemenčič 

iz Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, Vesna Radovanovič iz Pokrajinske in 

študijske knjižnice Murska Sobota ter Barbara Kaiser in Tone Obadič 

iz Mestne knjižnice Ljubljana.  

 

V letu 2017 smo organizirali osemnajst pripovedovalskih večerov, za 

skupno 1.033 poslušalcev.  
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Hokejska bralna postava 

 

Mariborska knjižnica in Hokejski drsalni klub Maribor v sezoni 2017/2018 že drugo šolsko leto 

zapored sodelujeta pri bralnem projektu, v katerem mladim športnikom ponudimo kakovosten način 

preživljanja časa ob organiziranem potovanju do prizorišč tekem državnega prvenstva pod okriljem 

Hokejske zveze Slovenije. S skupino 25 hokejistov smo brali devetkrat in se ob vsebinah z otroki o 

prebranem tudi pogovarjali, iskali vzporednice z lastnimi izkušnjami in branje kot veščino mnogokrat 

povezovali tudi s športom. Vsi hokejisti ob zaključku projekta prejmejo priznanje, skozi bralno 

sodelovanje in številne prednosti, ki ga prenaša v njihove odnose, pa se širi tudi hokejska naklonjenost 

do knjižnice nasploh. Mladi hokejisti so naši uporabniki, bralska ekipa pa se je udeležila tudi teka ob 

Dnevu Mariborske knjižnice. 
 

Projekti v sodelovanju z društvom MARS 

 

Kulturni dnevnik je program Narodnega doma, ki je namenjen mariborskim osnovnošolcem tretjih in 

petih razredov. Mladi se seznanijo z delom umetnikov iz različnih vej kulture in umetnosti, spoznajo 

delovanje večine kulturnih ustanov v mestu in obiščejo njihove raznovrstne prireditve. V sklopu 

spoznavanja mariborskih kulturnih ustanov so obiskali tudi Pionirsko knjižnico Rotovž in bolje 

spoznali splošno knjižnico, njeno knjižnično gradivo, sistem njegove postavitve ter delo in poklic 

knjižničarja. S pripovedovanjem zgodb in pravljic smo posebej opozorili na pomen umetnosti 

pripovedovanja ter na ohranjanje kulturnega izročila. V letu 2017 smo program Kulturnega dnevnika v 

Pionirski knjižnici Rotovž izvedli šestnajstkrat za 349 otrok in 34 spremljevalcev. 

V počitniškem času smo v sodelovanju z Društvom Mars naše Poletne pravljične vesele počitnice 

ponovno prenesli v Mestni park in jih tam povezali s Festivalom Lent. V parku nas je obiskalo 250 

poslušalcev. 

Kulturni dnevnik v Pionirski knjižnici Rotovž z Robertom Kerežijem (foto: D. Barber) 

 

Pikina bralna značka 
 

Tudi v letu 2017 smo sodelovali pri bralno spodbujevalnem projektu Pikina bralna 

značka, ki ga organizira Knjižnica Velenje. Otroci so brali knjige s Pikinega 

priporočilnega seznama in vtise zapisovali v Pikino beležnico, ki so jo po prebranih 

štirih knjigah oddali v knjižnici. Pri Pikini bralni znački lahko sodelujejo vsi člani 

knjižnice in je namenjena otrokom do vključno šestega razreda osnovne šole. Imeli 

smo 112 značkarjev, projekt pa je potekal v knjižnicah Kamnica, Šentilj, Pobrežje in Selnica ob Dravi.  
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6.10. Prireditve in dejavnosti za odrasle bralce 
 

V letu 2017 smo skupno organizirali 324 prireditev za odrasle bralce, nanje pa je prišlo 29.669 

obiskovalcev. Od tega je bilo domoznanskega značaja 59 prireditev in te je obiskalo skupaj 10.549 

ljudi. 

 

Znotraj zidov knjižnice smo organizirali in izpeljali 272 prireditev. Od tega jih je bilo 8 namenjenih 

starejšim, 264 pa odraslim bralcem. Skupno število obiskovalcev prireditev za odrasle za zidovi 

Mariborske knjižnice je bilo 25.477, od tega je bilo mladih 3.229, odraslih 21.763 in starejših 485. V 

skupno število prireditev ni vštet zajeten korpus študijskih krožkov, ki jih izvaja in beleži Univerza za 

tretje življenjsko obdobje. 

 

Tudi tokrat je Mariborska knjižnica vsebinsko pomemben del prireditev za odrasle prenesla in izvedla  

izven svojih prostorov. Tako smo na različnih drugih lokacijah po mestu in okolici ter drugih krajih po 

Sloveniji izvedli 52 prireditev. Nanje je prišlo 4.192 obiskovalcev, od tega 37  mladih in 4.155 

odraslih. 

 

Pregled po prireditvah 
 

V letu 2017 smo nadaljevali v smeri, ki smo jo začrtali v programskih okvirih, kot vsako leto pa smo 

programu dodali nekaj novosti in novih sodelovanj ter tako popestrili/nadgradili stalno spreminjajoči 

se mozaik dogodkov, dejavnosti in povezovanj. V tem delu oročila navajamo nekaj izstopajočih 

dogodkov, ki so zaznamovali  sezono in odmevali v javnosti.  

 

Odprtje je pripadlo francoskemu kulturnemu atašeju in pisatelju Mathiasu Rambaudu. Po meandrih 

spominov in razmišljanj o razpetosti med francosko in slovensko kulturo je med pogovorom spretno 

krmarila Slavica Turniški Simionova. Januarja smo tradicionalno sodelovali pri obeležitvi dneva 

spomina na žrtve holokavsta – na prireditvi v Salonu uporabnih umetnosti je virtualne vodnike po 

pomnikih koncentracijskih taboriščih in drugih pomnikih tragičnega zgodovinskega obdobja predstavil 

Mihael Toš. 

 
Odprti horizonti: Slavica Turniški Simionova z Mathiasom Rambaudom, francoskim kulturnim atašejem (foto: K. Brvar) 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


58 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI 
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si 

 
Letno poročilo 2017/Dragica Turjak       MK 0/Zapis št.139 
 

Februar je zaznamovala poezija, saj smo gostili dve trenutno najvidnejši slovenski pesniški imeni 

mlajše generacije: Jureta Jakoba in Anjo Golob, s katerima se je pogovarjala Zora A. Jurič. Meseca 

marca se je v drugi sezoni cikla Takšni smo kot naše branje moderatorka Danaja Lorenčič pogovarjala 

o knjigah, ki so jo zaznamovale, z igralko Natašo Matjašec Rošker. V sklopu promocijske turneje je 

Salon še enkrat do zadnjega kotička napolnila smučarska šampionka Tina Maze z ekipo, ki je 

pomagala napisati biografijo Jaz, Tina, ki ga je povezovala dr. Sabina Fras Popović. Marčevski gost 

Odprtih horizontov je bil še znani zagrebški Slovenec, sicer pa pisatelj, humorist in filmski človek 

Branko Šömen – z njim se je pogovarjala Melita Forstnerič Hajnšek. Istega meseca smo v Knjižnici 

Janka Glazerja Ruše v sklopu Glazerjevih dni gostili domoznanski posvet in razstavo o Antonu 

Jehartu, župniku, teologu, prosvetnemu delavcu in prevajalcu, ki je zaznamoval svoj čas in kraje. 

Tradicionalno smo sodelovali tudi pri organizaciji in izvedbi dogodka Poezija povezuje pred 

Rektoratom Univerze v Mariboru. 
 

 
Domoznansko posvetovanje o Antonu Jehartu v ruški enoti (foto: A. Šopinger) 

 

April je zaznamovala 20. izvedba festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru – Ko te napiše knjiga. V 

sklopu festivala, ki je raziskoval vlogo mesta Maribor v literaturi, smo v Lutkovnem gledališču 

Maribor pripravili srečanje z osrednjim gostom festivala Dragom Jančarjem, ki je skupaj z urednikom 

Mitjo Čandrom premierno predstavil svoj roman In ljubezen tudi. V sklopu festivalskih prireditev se je 

v naši organizaciji na III. gimnaziji Maribor s Petrom Svetino, prejemnikom večernice, pogovarjala 

Darka Tancer-Kajnih. S festivalskim dogajanjem smo začeli tudi novo sezono Bralne značke za 

odrasle, njeno dodatno vejo smo v organizaciji Knjižnice Šentilj pripravili tudi v Domu starejših Idila 

v Vukovskem Dolu. Med vrhunce leta je zagotovo spadalo tudi predavanje konceptualnega kiparja 

Marka Pogačnika z naslovom Kaj se je zgodilo z Zemljo in kaj s človekom?  
 

 
Drago Jančar, Zora A. Jurič in Mitja Čander na predstavitvi romana In ljubezen tudi (foto: G. Blagajac) 
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Po Slovenski pisateljski poti smo se odpravili meseca maja – tokrat v Prekmurje. Potikali smo se po 

sledeh in poteh Miška Kranjca, Feri Lainšček pa nas je sprejel v salonu nekdanjega hotela Dobray v 

Murski Soboti. Knjižnica Kamnica je istega meseca gostila pasje kosmatince, ki so skupaj z vodniki 

predstavili terapijo s pomočjo psov in Društvo Tačke pomagačke. V naši pekrski enoti smo v okviru 

domoznanskih pomenkov skupaj z mag. Francijem Pivcem, Franjem Šauperlom in Petrom Kramerjem 

razglabljali o nadvojvodi Janezu in njegovih sadjarsko-vinarskih zaslugah na Meranovem. V Knjižnici 

Nova vas je v sklopu Bralne lekarne predstavila knjigo Razumevanje lastnih čustev dr. Tilka Kren. 

 

 
Po Slovenski pisateljski poti v Prekmurje: »gasilska« pred domačijo Miška Krajnca (foto: arhiv MK) 

 

 
Domoznanski pomenki v Knjižnici Pekre: pogovor o nadvojvodi Janezu in Meranovem (foto: A. Rogina) 
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Zgodnje junijsko poletje je zaznamoval 6. dan Mariborske knjižnice, tudi letos dvodelno zaznamovan 

s športno-rekreativnim tekom na 10 km in kulturnim programom, namenjenim obeležitvi 25-letnega 

delovanja Univerze za tretje življenjsko obdobje. Množico tekačev in obiskovalcev bibliobusa na 

Glavnem trgu je tekom dopoldneva zabavala predstavitev vrste krožkov, postavili smo razstavo 25 let 

Knjižničnega cikla, program pa so popestrile pevke s skupine Kresnice in pevci iz skupine Fantje na 

vasi. Zaključek je pripadel repersko-profesorskemu tandemu Trkaj – dr. Igor Saksida, ki sta 

generacijsko raznoliko publiko navdušila s svojim performansom Kla-kla-klasika. Večerna predstava 

SNG Maribor Večno mladi v zunanjem avditoriju Lutkovnega gledališča je pritegnila množico 

dopoldanskih udeležencev dneva knjižnice. Čas pred počitnicami sta je zaznamovala še filozofsko-

literarno srečanje z dr. Primožem Reparjem in Jurijem Hudolinom ter slovensko-irski pesniški tris 

(Cvetka Bevc, Áine Ní Ghlinn in Réaltán Ní Leannáin) v okviru festivala Združene države poezije, ki 

se je ustavil v naši ruški enoti. V Knjižnici Duplek je zaživela pregledna razstava ob 70. obletnici 

Lovske družine Duplek. 

 

6. dan Mariborske knjižnice: vokalna skupina Kresnice (foto: G. 

Blagajac) 

 

 

 

                Dan Mariborske knjižnice: mladež s Trkajem in dr. Igorjem Saksido (foto: G. Blagajac) 

 

 

Dan Mariborske knjižnice: srečni obrazi po koncu tekaškega dela (foto: G. Blagajac) 
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Začetek jeseni je pripadel Predvečeru Vilenice, ki jo je tokrat zaradi odpovedi tuje gostje zastopala 

samo slovenska predstavnica Anja Golob. Septembra je v hoški knjižnici zaživela reprodukcija 

renesančne Marije z detetom iz hoške cerkve Sv. Jurija. V kulturnem domu Bresternica so medtem s 

pravljicami za odrasle nastopile naše pravljičarke in pravljičar. Oktobra smo se še uradno povezali s 

festivalom Borštnikovo srečanje in organizirali pogovor z Milado Kalezić, prejemnico Borštnikovega 

prstana. Mesec je bil pester tudi po naših drugih enotah: v Knjižnici Nova vas je o disleksiji predavala 

mag. Alenka Zupančič, veščin oživljanja pa je učila delavnica ob Evropskem dnevu oživljanja. V 

Knjižnici Šentilj je v sklopu kolektiva Skodelica besed, ki se redno sestaja že drugo leto zapored pod 

vodstvom Vide Koren, gostoval starosta štajerske kulture Janez Karlin. V desetem mesecu je zaživela 

tudi nova programska pridobitev: filmski krožek, ki ga dvakrat mesečno organiziramo skupaj z 

moderatorjem in filmskim poznavalcem in kritikom Žigo Brdnikom. Izbor filmov od klasik do 

angažiranih sodobnih dokumentarcev privablja raznoliko publiko; filme si obiskovalci predhodno 

izposodijo v naših enotah in ogledajo sami, na krožku pa sledi debata o zgodovini in teoriji filma, 

filozofiji in njegovih družbenih posledicah. 

 

Novembra je svoj novi roman Re kapitulacije, ki mu je izšel pri založbi Litera, ob zanimivem 

pogovoru z Orlandom Uršičem predstavil Jože Snoj. O knjigah, ki so ga zaznamovale, je razglabljal 

novinar Seku Mady Condé. Mesec je bi namenjen tudi filmskim klasikam: v sklopu projekta 

Oktobrska revolucija 1917-2017 smo v Knjižnici Rotovž in s pomočjo Ruskega centra Maribor 

odvrteli tri neme filmske klasike Sergeja M. Eisensteina: Stavko (1925), Oklepnico Potemkin (1925) 

in Oktober (1927). Tudi decembrsko dogajanje je bilo pestro: V Knjižnici Nova vas je študijo o 

avtizmu predstavil dr. Ignac Schmidt, v Knjižnici Duplek pa sta Pohorske pravljice, bajke in legende 

predstavila  Radivoj Humar in Andrej Gulič. Sezono in bralno značko za odrasle smo zaključili s 

pogovorom z Avgustom Demšarjem, piscem kriminalnih in detektivskih romanov, ki se pretežno 

dogajajo v Mariboru. 

 

 
Literarna postaja z Avgustom Demšarjem v Salonu uporabnih umetnosti (foto: K. Brvar) 
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Bralno in filmsko kulturo smo krepili tudi z bralnima kluboma v Čitalnici Rotovž in Knjižnici Selnica 

ob Dravi. Moderatorki Jasna Mlakar in Urška Vute sta izbirali kakovostne knjige iz slovenske in 

svetovne zakladnice literature, bralna kluba pa imata stalno jedro obiskovalcev. Za nadgradnjo in 

širjenje besede o dobrih knjigah sta poskrbeli Jasna Mlakar in Brigita Mohorič v že tretji sezoni oddaje 

Zbrano, zapisano, prebrano na valovih Radia Maribor. Prav tako z že izoblikovano publiko smo 

odvrteli peto sezono cikla ruskega filma, vse večjo relevanco pa dobiva filmski krožek.  

 

Že desetletje izvajamo in pripravljamo Bralno značko za odrasle, ki jo od leta 2015 vodimo s svojim 

lastnim priporočilnim seznamom. Oblikujemo ga tematsko, vsebinsko pa vključujemo v aktualna 

dogajanja v knjižnici. Tokratna izdaja je potekala pod motom Dokler si radoveden, se lahko upiraš 

starosti. Razdelili smo okoli 600 bralnih mapic, bralci pa so lahko izbirali med 20 naslovi knjig. S 

seznama je bilo potrebno prebrati najmanj 7 knjig, veljala so tudi druga dela navedenih avtorjev. 

Izpolnjene mape je oddalo 49 sodelujočih. Zaključna prireditev je bila v decembru, kjer so udeleženci 

prejeli priznanja in knjižne nagrade Založbe Pivec in Založbe Litera iz Maribora. 
 

 

6.10.1. Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel  
 

V Knjižnični cikel je bilo v študijskem letu 2016/17 vpisanih 605 slušateljev, delovalo je 43 študijskih 

skupin, v katere je bilo včlanjenih 710 slušateljev. V študijskem letu 2017/18 se je vpisalo 621 članov, 

oblikovalo se je 48 študijskih skupin, v katere je včlanjenih 869 slušateljev. Za člane Knjižničnega 

cikla smo v letu 2017 organizirali 8 mesečnih srečanj, ki se jih je udeležilo 485 slušateljev. Vsak 

mesec člani prejmejo Sporočila, v katerih jim podrobneje predstavimo temo mesečnega srečanja, 

hkrati pa jih tudi seznanimo z aktualnimi dogodki v Mariborski knjižnici. 

 

Vključeni smo v mrežo članic Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in v strateški svet 

ISIO.  

 

Kljub temu, da smo na Rotovškem trgu pridobili tri učilnice, je urnik v celoti zapolnjen. Večnamenska 

dvorana Rotovž je na razpolago članom Knjižničnega cikla in udeležencem drugih dejavnosti. 

Dvorano smo posodobili, pridobili smo nov računalnik ter ozvočenje. Podoba dvorane je sedaj za 

uporabnike prijaznejša. Kljub temu, da smo veliko skupin preselili na lokacijo Rotovški trg 2, ostajajo 

skupine še vedno na drugih lokacijah: Hiša jezikov (6 skupin), ki od septembra 2017 deluje na novi 

lokaciji – Ul. Vita Kraigherja 3; Zveza prijateljev mladine na Razlagovi ulici (2 skupini); 

Univerzitetna knjižnica Maribor (1 skupina), Knjižnica Nova vas (2 skupini); OŠ bratov Polančič (2 

skupini). Člani Knjižničnega cikla se aktivno udeležujejo tudi vadbe na Centru za sluh in govor pod 

vodstvom fizioterapevtke Liljane Jarh. Udeleženci študijskih krožkov si ob pestrosti in velikem številu 

skupin želijo učni proces, ki bi ga posodobili z uporabo računalnikov.  

 

Na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih smo v letu 2017 

pridobili sredstva v višini 1.500 eurov. Namenili smo jih za dan Mariborske knjižnice na katerem smo 

obeležili 25 let delovanja Knjižničnega cikla s predstavitvijo študijskih krožkov. Ob praznovanju smo 

v dar prejeli sliko amaterske slikarke gospe Ksenije Ferenc. 
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621 vpisanih slušateljev 

48 skupin študijskih krožkov 

869 članov študijskih krožkov 

1.159 srečanj na krožkih 

12.163 obiskov na krožkih 

8 predavanj: 485 udeležencev 

37 strokovnih ekskurzij po Sloveniji: 1.654 udeležencev  

10 strokovnih ekskurzij v tujino: 438 udeležencev 

Skupno: 1.214 prireditev in 14.740 udeležencev 

 

 

6.10.2. Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami in ranljive skupine  
 

Na področju dela z ranljivimi skupinami smo nadaljevali z vključevanjem uporabnikov s posebnimi 

potrebami v knjižnične storitve. Pri tem nas močno ovira prostorska problematika osrednje knjižnice 

in neustrezna dostopnost nekaterih naših enot, ki so gibalno oviranim delno ali pa v celoti nedostopne, 

poleg osrednje še knjižnice Studenci, Pesnica in Bistrica ob Dravi.  

 

Aktivnosti smo izvajali v sodelovanju z invalidskimi in drugimi društvi, Svetom invalidov Mestne 

občine Maribor in delovno skupino za kulturo pri Svetu invalidov. Člane invalidskih društev smo o 

vsebinah obveščali preko portala Svet invalidov, tudi v formatu, primernem za slepe in slabovidne. 

Dobro sodelujemo z Društvom gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Društvom študentov invalidov 

Slovenije, enota Maribor in ponovno vzpostavitev sodelovanja z Medobčinskim društvom slepih in 

slabovidnih Maribor. Vsebine so podrobneje predstavljene v posameznih poglavjih (Izposoja na domu, 

Izposoja v bolnišnico, premične zbirke itd.), informacije pa so dostopne tudi na naši spletni strani 

http://www.mb.sik.si/ranljive-skupine.html 

 

Uporabnike s posebnimi potrebami smo vključevali v naše redne dejavnosti in prireditve, na tem 

mestu izpostavljamo nekaj pomembnejših aktivnosti:  

- Priprava izhodišč in gradiva za bralno značko v Domu starejših občanov Tezno 

- Predstavitev knjigoveznice uporabnikom VDC Sožitje. Knjižnica Rotovž, 1., 2., 3. marec.  

- Projekt 2. bralne značke za starejše. Dom starejših Idila v sodelovanju s Knjižnico Šentilj, 

april-september. 

- Projekt 3. bralne značke za uporabnike VDC Polž. Knjižnica Šentilj, februar-oktober. 

- Priključitev k projektu E-kartica ugodnosti za invalide. 

- Preučitev Feelif vsebin za slepe in slabovidne. 

- Predavanje o disleksiji mag. Alenke Zupančič Donko »To presneto branje in pisanje«. 

Knjižnica Nova vas, 5. oktober.  

- Pravljični večer v sklopu 17. Pravljičnega dne – sodelovanje in obisk skupine varovancev 

enote za bolezni odvisnosti in psihoterapije Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor, 15. 

november 

- Izobraževanje »Sprehod v temi« za zaposlene v Mariborski knjižnici. Medobčinsko društvo 

slepih in slabovidnih Maribor, 5.12. 

- Bralna lekarna »Drama je biti starš vesoljca« : pogovor o avtizmu z dr. Ignacem Schmidtom, 

dr. Majdo Kranjc Schmidt in Janom Schmidtom. Pogovor je usmerjal mag. Aco Prosnik. 

Knjižnica Nova vas, 7. december.  

- Razstava lutk »Sporočila na nitkah«, ki so nastale v URI – Soča Centru za poklicno 

rehabilitacijo pod mentorstvom Zlatka Perića. Knjižnica Pobrežje, december. 
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Uporabniki VDC Sožitje na obisku knjigoveznice, 3.marec (foto VDC Sožitje) 
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7. VIRTUALNA KNJIŽNICA, KNJIŽNICA NA DALJAVO 
 

7.1. Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti: 

 
Strateško področje 5: Virtualna knjižnica, knjižnica na daljavo 

Virtualna knjižnica za uporabnike, povečanje dostopnosti knjižnice z novimi 

tehnologijami: 

 

-E-učilnica – nadaljevanje proučitve in testiranja brezplačnih možnosti za 

implementacijo E-učilnice (kot. npr. Moodle) in e-gradiv. Pregled drugih Arnesovih 

storitev in njihova uporaba skladno z našimi potrebami (Strežnik po meri, Spletna 

konferenca). 

Delno realizirano (opravljena 

tehnična proučitev možnosti 

uporabe) 

-Elektronski obrazci, možnost vpisa, plačevanja in nakupov prek spletne strani in 

mobilnih aplikacij. 

realizirano na spletni strani 

(možnost vpisa proučuje 

delovna skupina na Izumu) 

-Spodbujanje interaktivne komunikacije z uporabniki na spletu v sklopu posameznih 

dejavnosti, virtualni kotički (vezano na strateško področje 4: Storitve za vse skupine 

aktivnih in potencialnih uporabnikov knjižnice). 

nerealizirano 

-Sodelovanje pri uresničevanju ciljev področja Knjižnice v E-okolju v okviru Strategije 

osrednjih območnih knjižnic Slovenije 2014-2020 (predstavitev ugotovitev stanja na tem 

področju, predlog smiselnih skupnih vsebin na nacionalnem nivoju in skupen razvoj 

spletnih aplikacij v mobilnem in spletnem okolju), v skladu s programom OOK za leto 

2017. 

realizirano – priprava izhodišč 

za portal e-storitve splošnih 

knjižnic – poglavje 9.3 

-Portal ZnaniSlovenci.si - v okviru nalog OOK – Proučitev možnosti za učinkovitejšo 

organizacijo dela - pripravo in vnos vsebin in urednikovanje 

realizirano – poglavje 9 

-Portal Dobre knjige.si – v okviru nalog OOK – priprava in vnos vsebin in 

urednikovanje. 

realizirano – poglavje 9 

 

7.2. Dostopnost z novimi tehnologijami 

 
Največja posodobitev v letu 2017 je implementacija Office 365 (več v poglavju 4.4). 

 

Možnosti namestitve E-učilnice (npr. Moodle) smo proučili. V primeru potrebe po vzpostavitvi E-

učilnice, bomo združili sodelovanje realizacije vsebine s tehnično podporo.  

 

Elektronske obrazce smo uvedli prek spletne strani, možnost vpisa v knjižnico proučuje delovna 

skupina na Izumu, kar je povezano tudi z možnostjo plačevanja knjižničnih storitev prek vmesnika. 

Možnosti plačevanja in nakupov prek spletne strani in mobilnih aplikacij nismo realizirali. 

 

Interaktivne komunikacije z uporabniki prek spletne strani knjižnice nismo realizirali. 
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8. PROMOCIJA, ZALOŽNIŠTVO, SODELOVANJA 
 

8.1.  Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti 

 

Strateško področje 6: Promocija knjižnice, založniška dejavnost 
 

Promocijske akcije in zagovorništvo: Dan Mariborske knjižnice, Dan slovenskih splošnih knjižnic, 

promoviranje vloge Mariborske knjižnice pri območnosti, prazniki krajevnih in občinskih knjižnic.  

realizirano 

Založniška produkcija: 5 številk internega glasila Informator (tiskana in elektronska oblika), 3 

številke revije Otrok in knjiga. 

realizirano 

Promocijski material: proučitev možnosti plačanega oglaševanja in objave informacij v različnih 

medijih (Večer).  

realizirano: proučitev 

možnosti, sredstev za 

realizacijo ni bilo  

 

8.2. Promocijske akcije in zagovorništvo 
 

Večina aktivnosti, s katerimi promoviramo knjižnico in njeno poslanstvo pa tudi problematiko, je bila 

izjemno odmevnih tako po obisku kot po odzivih medijev. 

 

8.2.1. Dan Mariborske knjižnice 
 

Praznovali smo že 6. dan Mariborske knjižnice pod sloganom »Povežimo bregove«. S kulturno-

športnim programom smo v središče postavili vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje 

ter praznovali 25. obletnico Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje. K prireditvi 

smo tradicionalno dodali športno-rekreativno komponento z rekreacijskim Drava Cross Country tekom 

na 10 kilometrov. Dan Mariborske knjižnice se je po dogajanju v dopoldanskem času nadaljeval 

zvečer v Avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor (LGM), kjer so ob 21.00 uri igralci Drame 

Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor odigrali predstavo Večno mladi. 
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Dan Mariborske knjižnice 2017, 25 letnica Knjižničnega cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje (foto Goran Blagajac) 

 

 
Dan Mariborske knjižnice 2017, start rekreacijskega teka na 10 km (Foto Goran Blagajac) 

 

8.2.2. Dan slovenskih splošnih knjižnic 
 

V slovenskih splošnih knjižnicah vsako leto 20. novembra praznujemo Dan slovenskih splošnih 

knjižnic, ki je namenjen promociji naše dejavnosti. Leta 2017 je potekal pod motom Gostija v deželi 

branja in se raztegnil na ves teden, od 20. do 24. novembra 2017.  

Osrednji nacionalni dogodek je bil 20. novembra 2017 v Knjižnici Šmarje pri Jelšah  

Dnevu splošnih knjižnic Slovenije smo se v Mariborski knjižnici pridružili z dogodki: 

- Ponedeljek, 20. novembra 2017, na Dan slovenskih splošnih knjižnic smo v vseh enotah 

Mariborske knjižnice novovpisanim članom poklonili enoletno članarino. 

- Sreda, 22. novembra 2017, ob 10. uri v Pionirski knjižnici Nova vas. Zgodovina in 

zanimivosti mojega kraja. Drava – reka pripoveduje. 

- Četrtek, 23. novembra 2017, ob 18. uri v Salonu uporabnih umetnosti. Takšni smo kot naše 

branje s Seku Madyjem Condétom.  

- Četrtek, 23. novembra 2017, ob 17. uri Pravljična ura v Pionirski knjižnici Nova vas. 
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8.2.3. Galerija v knjigi! 
 

Novembra 2017 smo skupaj z Umetnostno galerijo Maribor pričeli z akcijo, ki smo jo poimenovali 

Galerija v knjigi!  

V Knjižnici Rotovž smo v 100 izbranih knjig ki so vsebinsko povezane z likovno umetnostjo, 

umetnostno zgodovino ter z galerijami in muzeji, skupaj z ličnim darilom, vložili prav tolikšno število 

brezplačnih vstopnic za Umetnostno galerijo. Obiskovalce knjižnice smo skozi različne kanale 

komuniciranja (mediji, informativni material, ustna informacija v izposoji) povabili, da se »izgubijo« 

med policami kjer bodo med tisoči naslovov naleteli na katero od knjig, ki skriva prav posebno 

presenečenje! 

Ob slovenskem kulturnem prazniku bo Mariborska knjižnica trem izžrebanim uporabnikom, ki bodo z 

vstopnico, najdeno v knjigi, obiskali Umetnostno galerijo Maribor, podarila letno članarino, 

Umetnostna galerija Maribor bo istim trem izžrebancem podarila letno članstvo v Klubu UGM. 
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8.2.4. Spletna stran, E-novice, eFollowr 
 

Spletno stran knjižnice smo dnevno ažurirali, dopolnjevali z novimi vsebinami, fotografijami in video 

predstavitvami. V letu 2017 smo zabeležili 287.534 obiskov, kar je 13% več kot leta 2016. 

Za 690 naročnikov smo 2 krat mesečno sestavljali in pošiljali E-novice. 

Prek mobilne aplikacije eFollowr smo 190 naročnikom poslali 87 obvestil o dogodkih v Mariborski 

knjižnici. 

 
E-novice 
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8.2.5. Knjižnica na FaceBooku 
 

Profil Mariborske knjižnice na socialnem spletnem omrežju Facebook smo aktivno dopolnjevali z 

dnevnimi informacijami in se odzivali na komentarje. Zabeležili smo 1.958 všečkov (12% več kot leta 

2016) in 1.923 sledilcev (13% več kot leta 2016). 

Aktiven je bil tudi Facebook profil potujoče knjižnice – bibliobusa, ki je zabeležil 22% več sledilcev 

kot leta 2016 in 764 všečkov. 

 

 
 

FB profil bibliobusa Mariborske knjižnice 

 

 

8.2.6. Promocijsko in informacijsko gradivo 
 

- Plakat, tiskana in elektronska vabila s programom za Dan Mariborske knjižnice, 10. junij 2017 

- Vabilo, plakat in elektronska prijavnica za Pravljični dan s pravljično šolo 2017 

- Mesečni vodniki po prireditvah, tiskana vabila za posamezne prireditve 

- Obvestila Knjižničnega cikla (mesečno) 

- Poletni urnik 

- Seznami novosti v elektronski obliki, anotacije (spletna stran) 

- Letno poročilo 2016 

- Program dela 2017 

- Novoletna čestitka 
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8.3. Naša sodelovanja, strokovne izmenjave, predstavitve na konferencah, 

simpozijih 
 

Ohranili smo jedro sodelovanj iz preteklih let in ga nadgradili še z nekaterimi novimi. V pomanjkanju 

lastnih ustreznih prostorov Salon uporabnih umetnosti ostaja knjižnična »dnevna soba«. Posamezne 

prireditve smo izvedli tudi v prostorih Lutkovnega gledališča Maribor in SNG Maribor, ki postajata 

naša stalna vsebinska in organizacijska partnerja. Okrepili smo stike in sodelovanja tudi z drugimi 

sorodnimi kulturnimi institucijami v mestu: s Sinagogo Maribor, Mladinskim kulturnim centrom 

Maribor, Univerzitetno knjižnico Maribor in z Raziskovalno postajo ZRC SAZU Maribor.  

Vsebinsko in organizacijsko smo neposredno in posredno vpleteni v vse večje literarne festivale v 

Sloveniji (Slovenski dnevi knjige v Mariboru, Dnevi poezije in vina, Vilenica so najvidnejši). 

Tradicionalno sodelujemo ob dnevu spomina na žrtve holokavsta, Glazerjevih dnevih, dogodku 

Poezija povezuje, Borštnikovem srečanju. Stalnica postajata sodelovanje z Ruskim centrom v 

Mariboru: poleg cikla ruskega filma, ki ga pripravljamo v sodelovanju še z Mestno knjižnico 

Ljubljana in Društvom RUSLO, je Ruski center tokrat podprl še projekt Oktobrska revolucija 1917-

2017 in zagotovil projekcije Eisensteinovih klasik. 

 

Služba za mlade bralce in revija Otrok in knjiga sta krepili že utečena sodelovanja v projektih in 

kombinacijah, povezanih z dejavnostmi za mlade bralce, z mladinsko literaturo in teorijo: Mestno 

knjižnico Ljubljana in njenim centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo, z Bralno značko 

Slovenije in Prežihovo bralno značko, z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije, Zavodom Republike 

Slovenije za šolstvo, s Sekcijo za šolske knjižnice pri ZBDS, s Slovensko sekcijo IBBY, z Lutkovnim 

gledališčem Maribor, s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor, z Umetnostno galerijo Maribor,  s 

Festivalom Maribor, s Kulturnim bazarjem, z društvom MARS, z društvom Argo, ki je nasledilo 

založbo Franc - Franc, s srečanjem mladinskih pisateljev Oko besede, z Društvom slovenskih 

pisateljev in Bralnim društvom Slovenije, z Mednarodno mladinsko knjižnico v Münchnu, z Javno 

agencijo za knjigo, s slovenskimi splošnimi knjižnicami in z založbami. Negovali smo stike z 

osnovnimi šolami in vrtci svojega območja, čez mejo pa v Sisku, Zagrebu in Celovcu.  

 

Dogovori o sodelovanju – ugodnosti s člansko izkaznico 

S Slovenskim narodnim gledališčem (SNG) Maribor - 

Festivalom Borštnikovo srečanje (FBS) smo podpisali 

dogovor o sodelovanju 6. julija 2017 in s tem še nadgradili 

naše sodelovanje z SNG Maribor. 

Dogovor o sodelovanju med Mariborsko knjižnico in 

Lutkovnim gledališčem Maribor (LGM) smo podpisali na 

Dan Mariborske knjižnice, 10. junija 2017. 

 

Dogovori omogočajo vsem povezanim ustanovam 

sodelovanje pri izvedbi različnih prireditev in dejavnosti, 

članom Mariborske knjižnice pa prinašajo ugodnosti pri 

nakupu vstopnic za določene dogodke v katerikoli od 

povezanih institucij.  
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Prispevki sodelavcev na posvetih in srečanjih 
 

Novosti v knjižničarstvu 

Na predstavitvi novosti v knjižničarstvu, 17. marca 2017, je Dragana Lujić v Narodni in univerzitetni 

knjižnici Ljubljana predstavila prispevek z naslovom Knjižnični okoliši Mariborske knjižnice in 

prostorska analiza mreže, kjer smo praktično prikazali uporabo mreže za načrtovanje knjižnične 

dejavnosti v okolju, ki ga knjižnica pokriva. 

 

Anton Jehart. Posvet in razstava 

V torek, 21. marca 2017, je mag. Nina Hriberšek Vuk v Knjižnici Janka Glazerja Ruše s 

prispevkom Bibliografija Antona Jeharta sodelovali na posvetu o Antonu Jehartu, duhovniku, 

teologu, prevajalcu, leta 1881 rojenem v Lovrencu na Pohorju. 

 
Nina Hriberšek Vuk predstavlja bibliografijo Antona Jeharta na posvetu o Antonu Jehartu, marec 2017 

(Foto A. Šopinger) 

 

Srečanje potujočih knjižnic na Hrvaškem 

12. maja 2017 smo se v Puli udeležili 13. okrogle mize o potujočih knjižnicah na hrvaškem, in 7. 

festivala hrvaških bibliobusov, kjer smo s prispevkom in predstavitveno zloženko predstavili novi 

bibliobus Mariborske knjižnice in ga ponudili na ogled prebivalcem Pule in okoliških krajev. 

Ksenija Trs je predstavila prispevek o delovanju bibliobusa, Dragica Turjak pa poster Kako smo 

pridobili novi bibliobus. 

 

 
Ksenija Trs, knjižničarka na bibliobusu predstavlja poslovanje bibliobusa Mariborske knjižnice 

 na 13. okrogli mizi o potujočih knjižnicah v Puli, maj 2017 (Foto Ljiljana Vugrinec) 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


73 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI 
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si 

 
Letno poročilo 2017/Dragica Turjak       MK 0/Zapis št.139 
 

 
Bibliobus Mariborske knjižnice na 7. festivalu hrvaških bibliobusov v Puli, maj 2017  

(Foto Aleš Brodnik) 

 

 

 

Naslovnica predstavitvene zloženke bibliobusa Mariborske knjižnice, ki ga je na posvetu predstavila Dragica Turjak 
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Knjižničar knjižničarju - Dan dobrih praks 
V četrtek, 18. maja 2017 je dr. Sabina Fras Popović na strokovnem srečanju v Cankarjevi knjižnici 

Vrhnika skupaj s člani Hokejsko drsalnega kluba Lisjaki predstavila projekt Mariborske knjižnice 

Hokejska bralna postava.  

 

Dr. Sabina Fras Popović (vodja projekta) in dva od »lisjakov« na predstavitvi hokejske bralne postave v Cankarjevi knjižnici 

Vrhnika – posnetek na YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=v8EFDFuCm54) 

 

QQML 2017 (9th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries Internacional Conference, 

Limerick, Ireland) 

S prispevkom The Web-Based Application for Reference Service Statistics: Use and Data Analysis in 

Public Library - Case Study: Ljubljana City Library and Maribor Public Library je skupaj s 

sodelavcem Mestne knjižnice Ljubljana, Marijanom Špoljarjem Sandra Jesenek sodelovala na deveti 

mednarodni konferenci QQML 2017, ki je potekala od 23. – 26. maja 2017 v mestu Limerick na 

Irskem.  

 
Sandra Jesenek iz Mariborske knjižnice med predstavitvijo na konferenci QQML 2017 

(Foto Marijan Špoljar) 
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Knjižnica – igrišče znanja in zabave 

Na 13. strokovnem srečanju z mednarodno udeležbo Knjižnica – igrišče znanja in zabave, ki je  

19. oktobra 2017 potekalo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pod naslovom Tretje življenjsko 

obdobje – priložnost za nova znanja in povezovanje, sta Nataša Konec in mag. Nina Hriberšek Vuk 

sodelovali z referatom: Non scholae, sed vitae discimus - Univerza za tretje življenjsko obdobje v 

Mariborski knjižnici in študijski krožek Antični cikel. 
 

  
Nataša Konec in Nina Vuk Hriberšek na 13. strokovnem srečanju z mednarodno udeležbo Knjižnica – igrišče znanja in 

zabave (Foto arhiv Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto) 

 

Izposoja v očeh knjižničarjev 

25. novembra 2017 je na strokovnem srečanju v okviru Društva bibliotekarjev Ljubljana dr. Sabina 

Fras Popović v sodelovanju z Moniko Čermelj predstavila prispevek pod naslovom 4,7, v katerem sta 

analizirali in praktično prikazali vse aktivnosti, ki jih mora poznati in obvladati knjižničar pri delu z 

uporabnikom knjižnice, za katerega ima 4,7 minute časa. 

 

Strokovni obisk študentov Oddelka za bibliotekarstvo, knjigarstvo in informacijsko znanost 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 

 

Za 35 študentk in študentov 2. in 3. letnika študija bibliotekarstva smo 1. decembra 2017 pripravili 

celodnevno izobraževanje, na katerem smo jih seznanili z vsebinami dela in ponudbe storitev 

Mariborske knjižnice kot splošne knjižnice za vse ciljne skupine uporabnikov. Sodelovali so: Barbara 

Kovář, Monika Čermelj, Sandra Jesenek, Dragana Lujić, Mojca Gomboc, Aleš Žigart, Maja Logar, 

Tanja Vreš, Agica Kovše, Zdenka Gajser, Lea Hedl 
 

 
Študentke bibliotekarstva v Pionirski knjižnici Nova vas (Foto Sabina Fras Popović) 
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Strokovna izmenjava med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana 

Med 5. in 7. decembrom 2017 sta bili na strokovni izmenjavi v Mariborski knjižnici knjižničarki iz 

Mestne knjižnice Ljubljana. Pripravili smo tridnevni program v okviru katerega sta spoznali 

poslovanje in ponudbo Mariborske knjižnice. Program je pripravila dr. Sabina Fras Popović, pri 

izvedbi pa so sodelovali: Barbara Kovář, Monika Čermelj, Maja Logar, Meta Blagšič, Lea Hedl, Darja 

Barber, Zdenka Gajser, Aleš Žigart, Tanja Vreš, Agica Kovše, mag. Klemen Brvar, Maja Železnik, 

Nataša Konec, Jasna Mlakar. 

 

Kongres ZBDS (27. – 29.9.2017) 

Je v središče postavil temo bralne kulture in bralne pismenosti. Dr. Sabina Fras Popović je vodila 

programski odbor in sodelovala z referatom Znanje je biti človek, Darka Tancer Kajnih pa je v 

sodelovanju z založbo Beletrina predstavila literarni opus Aleša Štegra in v pogovoru z njim 

izpostavila tudi pomen sodelovanja med knjižničarji, avtorji, uredniki in založniki. Na kongresu smo 

predstavili tudi revijo Otrok in knjiga. 

 

 

 

8.4. Revija Otrok in knjiga 
 

V letu 2017 je revija praznovala kar dva jubileja: 45 let izhajanja  in 100. številko. Izšle so vse tri 

načrtovane številke, in sicer v skupnem obsegu 364 strani in skupni nakladi 2.500 izvodov. Naklado 

100. številke smo na pobudo Društva Bralna značka Slovenije povečali za 400 izvodov. Razliko v ceni 

tiska  je pokrilo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, ki bo to številko namenilo mentorjem 

branja, kar je bilo zamišljeno kot poklon jubileju revije in hkrati več kot dobrodošla  promocija.   

 

Številka 98 (100 strani) je izšla avgusta, številka 99 (136 strani) v decembru, številka 100 (128 strani) 

pa v začetku januarja 2018. Dinamika izhajanja je bila - tako kot že  nekaj zadnjih let - premaknjena v 

drugo polovico leta zaradi pomembnih jesenskih dogodkov na področju mladinske književnosti, s 

katerimi so povezani tudi prispevki v reviji (podelitev večernice, Oko besede, simpozij Bralne značke, 

podelitev zlatih hrušk). 

 

Od 2015 je revija s svojo  elektronsko verzijo vključena v dLIB (Digitalno knjižnico Slovenije). 

Podatki kažejo, da število ogledov narašča.  Revija je od 2016 predstavljena in dostopna tudi na 

portalu JAK www.revije.si  in EBSCO Information Services. Vključena je tudi v tuje podatkovne 

baze: MLA International Bibluiography, NY, USA in Ulrichʼs Periodicals Directory, R. R. Bowker, 

NY, USA in EBSCO Information Services. 

 

Člani uredniškega odbora revije so bili: dr. Blanka Bošnjak s Filozofske fakultete v Mariboru (pred 

službovanjem na univerzi je bila več let vodja službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici), dr. Meta 

Grosman (strokovnjakinja s področja branja, tudi dolgoletna predsednica Bralnega društva Slovenije), 

dr. Gaja Kos (literarna kritičarka, predsednica Društva slovenskih literarnih kritikov, urednica, 

pisateljica in prevajalka), mag. Darja Lavrenčič Vrabec (vodja Pionirske - Centra za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana), dr. Peter Svetina (večkrat nagrajeni avtor 

mladinske književnosti, literarni zgodovinar in predavatelj slovenske književnosti na Univerzi v 

Celovcu), Maja Logar (vodja službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici), dr. Tanja Mastnak 

(magistrica umetnostne zgodovine in doktorica historične antropologije vizualnega, predavateljica, 

likovna kritičarka, kustosinja) in  urednica revije Darka Tancer-Kajnih. Iz tujine so bile v uredniškem 

odboru: dr. Meena Khorana z univerze  v ZDA, bolgarska znanstvenica dr. Lilia Ratcheva, ki že vrsto 

let deluje na Dunaju,  in dr. Dubravka Zima s Pedagoške fakultete univerze v Zagrebu. Tajnik 

uredništva in urednik spletne strani revije je bil Robert Kereži. 
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V 44. letniku revije je bilo objavljenih 76 prispevkov, od tega 12 v rubriki Razprave - članki. 

Sodelovalo je  61 različnih avtorjev (10 jih je v reviji svoj prispevek objavilo prvič, 9 avtorjev je 

objavilo več kot en prispevek). Revijo je lektorirala Darka Tancer-Kajnih. 

 

                
 

V jubilejni 100. številki je objavljenih 31 avtorefleksij (30 ponatisov in 1 nova) iz najbolj brane in 

priljubljene rubrike Pogled na svoje delo, v kateri se na zelo različne načine predstavljajo ustvarjalci 

(pisatelji, ilustratorji, prevajalci, uredniki) mladinske književnosti. Številko  bogatijo še ponatisi 12 

barvnih ilustracij, ki so v preteklih letih krasile naslovnice revije Otrok in knjiga. 

Pomembnejši tematski sklopi v letu 2017 so bili:  

- razvijanje bralne kulture  

- skozi knjige k pogovoru o starosti 

- prevajanje mladinskega fantazijskega leposlovja 

- vrednote v mladinski književnosti 

- intervjuji s finalisti večernice  

- avtorefleksije ustvarjalcev mladinske književnosti 

- poročila o aktualnih nagradah, priznanjih, jubilejih, kongresih in drugih dogodkih 

- ocene novejše knjižne produkcije 

Kot soorganizator je revija v letu 2016 sodelovala: 

-  v bralnospobujevalni akciji Begunci in večkulturno razumevanje in na simpoziju Od PISE do 

NASE, ki sta ju pripravili Slovenska sekcija IBBY in Pionirska - Center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo (Mestna knjižnica Ljubljana) s soorganizatorji. Poročilo o 

dogodkih in nekaj simpozijskih prispevkov je objavljenih v reviji številka 98. 

- na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev OKO BESEDE, ki je potekalo od 21. do 23. 

septembra v Murski Soboti. Urednica revije je vsebinsko zasnovala in moderirala simpozij o 

vrednotah v mladinski književnosti. Prispevki so  objavljeni v številki 99. 
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- na simpoziju Mentorske prakse, ki ga je 21. novembra v Klubu Cankarjevega doma pripravilo 

Društvo Bralna značka Slovenije. Prireditev je potekala v okviru programa Slovenskega 

knjižnega sejma. Nekateri prispevki bodo objavljeni v reviji številka 101. Urednica revije 

Darka Tancer-Kajnih je na simpoziju vodila okroglo mizo z mladimi bralci in nagrajenim 

pisateljem Vinkom Möderndorferjem. 

 

- na tradicionalni prireditvi v okviru Slovenskega knjižnega sejma, ki jo organiziramo 

Slovenska sekcija IBBY, Društvo Bralna značka Slovenije in revija Otrok in knjiga.  

- z Društvom slovenskih pisateljev, Slovensko sekcijo IBBY in Bralno značko Slovenije smo v 

dvorani DSP pripravili tradicionalno večerno prireditev (tudi družabno srečanje) ob 

svetovnem dnevu mladinske književnosti. Prireditev je povezovala in  pogovore z 

lanskoletnimi dobitniki nagrad za mladinsko književnost vodila urednica revije Otrok in 

knjiga. 
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8.5. Knjižnica in mediji 
 

─ Objava informacij o Mariborski knjižnici v Priročniku za bruce 2017/2018, 

─ predstavitev Mariborske knjižnice in njenih dejavnosti na FaceBooku, 

─ predstavljanje knjižnice in njenih dejavnosti na spletni strani knjižnice, 

─ objava člankov o delovanju in dogodkih v posameznih krajevnih knjižnicah v občinskih 

glasilih, glasilih krajevnih skupnosti in mestnih četrti, objave smo zbirali v internem glasilu 

Informator, 

─ odzivali smo se povabilom medijev: članki, pogovorne oddaje, intervjuji… 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Večer, 20. januar 2017, str. 10 
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Knjižničarske novice, št. 1-2, 2017, str. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Novice Občine Rače-Fram, št. 75-3, september 2017 

 

 

 

 

 

 
 STA, 11. september 2017 
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9. PROGRAM OBMOČNOSTI 
 

Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica koordinira izvajanje knjižnične dejavnosti na 

območju Mariborske knjižnice, Knjižnice Lenart in Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. 

Domoznansko dejavnost usklajuje tudi z Univerzitetno knjižnico Maribor. 

 

9.1. Realizacija Programa izvajanja nalog osrednje območne knjižnice 2017 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij:  

-Zagotavljanje dostopa na daljavo do elektronskih virov IUS Info in Encyclopedia Britannica za člane 

vseh treh knjižnic na območju. V procesu usklajevanja se odločiti o morebitni zamenjavi zbirke  

Ebsco e-knjige z zbirko PressReader.  

-Brezplačna medknjižnična izposoja med knjižnicami in za uporabnike vseh knjižnic na območju. 

realizirano 

Strokovna pomoč knjižnicam območja:  

Svetovalno delo za območje OOK:  

Strokovna pomoč knjižnicam na območju pri strokovnem usposabljanju, svetovanju za uporabo 

podatkovnih zbirk, pri pripravi in vnosu vsebina na portal Kamra, pri pripravi statističnih podatkov 

realizirano v obsegu, ki so 

ga knjižnice na območju 

želele 

Priprava in izvedba izobraževanja za zaposlene v knjižnicah na območju (celodnevna delavnica - 

primeri dobre prakse na izbrano temo). 

realizirano 

Redna vabila zaposlenim v knjižnicah na območju za sodelovanje na strokovnih usposabljanjih, ki jih 

pripravlja Mariborska knjižnica za zaposlene: strokovno usposabljanje za ohranjanje in zaščito gradiv, 

izpopolnjevanje v strategijah iskanja na Opac. 

ni realizirano 

Po potrebi priprava delovnega srečanja za katalogizatorje iz knjižnic na območju na temo težav pri 

bibliografski obdelavi knjižničnega gradiva v programskem segmentu Cobiss3/Katalogizacija. 

ni bilo potrebe 

Promocija območnosti na domači strani in Facebook strani Mariborske knjižnice, promoviranje 

oddaljenega dostopa do elektronskih podatkovnih zbirk na območju, informiranje zunanjih in 

notranjih javnosti o dejavnostih na področju OOK (informativni materiali, tematski sestanki za 

zaposlene, interno glasilo Informator…). 

realizirano 

Sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico pri strokovnih usposabljanjih za svetovalno delo v 

OOK: usposabljanje in predstavitev novosti ter prenos dobrih praks med posameznimi območnimi 

knjižnicami; Rastem z e-viri – spletni vodiči; Predstavitev nacionalne Strategije lokalne samouprave; 

Predstavitev nacionalne Strategije razvoja bralne pismenosti; Predstavitev rezultatov raziskave 

PIAAC – mednarodna raziskava o kompetencah odraslih v letu 2017 za splošne knjižnice; Analiza 

Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe; Analiza finančne vzdržnosti 

izvajanja knjižnične dejavnosti v lokalnih skupnostih; Varna raba interneta; Delo z migranti. 

Realizirano v obsegu, kot ga 

je zagotovil NUK. 

Udeležba na sestankih tima OOK v NUK in delovnih skupinah v okviru OOK Slovenije. realizirano 

Projekti:  

Nadaljevanje projekta Pravljični večeri za odrasle, v letu 2017 bo sodelovalo 13 knjižnic, tudi z 

drugih območij OOK. 

realizirano 

V sodelovanju s kolegi iz Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice Celje in Osrednje knjižnice 

Srečka Vilharja Koper bomo v okviru dvoletnega projekta (2017-2018) proučili možnosti in izhodišča 

za vzpostavitev skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic. 

realizirano 

Usklajevanje in priprava razvojnih izhodišč na področju informacijsko komunikacijske tehnologije  

(IKT) kot podlaga za nastanek strateškega dokumenta za področje IKT v okolju osrednjih območnih 

knjižnic - delovna skupina informatikov in sistemskih administratorjev slovenskih OOK. 

realizirano 

Sodelovanje pri drugih projektih na nacionalnem nivoju: portali Kamra, Dobreknjige.si, Znani 

Slovenci 

realizirano 

Udeležba na posvetovanju »Pisna kulturna dediščina« v Osrednji knjižnici Celje. realizirano 

Udeležba na posvetovanju slovenskih in hrvaških splošnih knjižnic na temo sodelovanja pri razvoju 

digitalnih storitev 

ni realizirano  
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Izvajanje utečenega informacijskega opismenjevanja za uporabo podatkovnih zbirk. realizirano 

Sodelovanje pri popisu stanja domoznanske dejavnosti v splošnih knjižnicah. realizirano 

Področje informacijske tehnologije (IT): Svetovanje in strokovna pomoč knjižnicam na območju 

pri rešitvah za posodobitev opreme IKT, s poudarkom na informacijski varnosti in pri zagotavljanju 

oddaljenega dostopa do elektronskih virov. Predstavitev možnosti in rešitev, ki jih brezplačno ponuja 

Arnes, pomoč in svetovanje pri nakupih in rešitvah za posodobitev IKT opreme, analizo IKT opreme 

na območju bomo v letu 2017 posodobili z novejšimi podatki. 

Realizirano v obsegu, ki so 

ga knjižnice na območju 

želele 

Sodelovanje pri Prostorska analiza mreže splošnih knjižnic (PAM), kjer bomo pripravili potrebne 

podatke z našega območja. 

realizirano 

S knjižnicami na območju bomo po potrebi sodelovali pri načrtovanju oz. vzdrževanju obstoječe 

knjižnične mreže. 

realizirano 

Zagotovili bomo mentorstvo za knjižnične delavce začetnike in za študente bibliotekarstva s širšega 

območja OOK. Nadaljevali bomo izvajanje programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in 

strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana.   

realizirano 

Nadaljevali bomo z dejavnostmi za širjenje bralne kulture med uporabnike s posebnimi potrebami in 

starejše in skupaj s knjižnicama na območju načrtovali dejavnosti na območju.  

realizirano 

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva  

Permanentna koordinacija pridobivanja serijskih publikacij in drobnih tiskov domoznanskega značaja 

s poudarkom na občinskih, krajevnih in društvenih glasilih.   

realizirano 

Informiranje zavezancev za obvezni izvod, tudi informiranje NUK-a o zavezancih. nismo zaznali potrebe 

Nadaljevanje serije domoznanskih predavanj »Domoznanski pomenki« v enotah Mariborske 

knjižnice.  

realizirano 

Domoznanski posvet o Antonu Jehartu, v sodelovanju z Društvom za razvoj Lira in Univerzitetno 

knjižnico Maribor, v okviru Glazerjevih dnevov.  

realizirano 

Nadaljevanje predstavitev portalov Kamra in dLib članom Knjižničnega cikla Univerze za tretje 

življenjsko obdobje v Mariborski knjižnici. Ob 25-letnici dejavnosti za tretje življenjsko obdobje 

načrtujemo dan zbiranja osebnih spominov in objavo le-teh v Albumu Slovenije. 

ni realizirano  

Ena do dve predstavitvi portalov Kamra in dLib potencialnim novim partnerjem v domoznanskih 

projektih. Objava člankov o Kamri in njeni vsebini v občinskih  oz. krajevnih glasilih.  

realizirano 

Pomoč knjižnicam na območju pri kreiranju digitalnih zbirk na portalu Kamra. realizirano 

Koordinacija vnašanja in glavno uredništvo digitalnih zbirk knjižnic na območju. realizirano 

Analitična obdelava serijskih publikacij v dogovoru z UKM, koordinacija obdelave člankov iz 

domoznanskih serijskih publikacij na nivoju Štajerske in Slovenije, izvajanje normativne kontrole 

avtorjev.  

realizirano 

Bibliografska obdelava domoznanskega gradiva. realizirano 

Digitalizacija zbirke PGD Maribor-mesto: Pričetek petletnega projekta digitalizacije izbora gradiva, 

ki ga hrani društvo, ter končne objave digitalne zbirke o društveni zgodovini na domoznanskem 

portalu Kamra. Projekt bomo po stopnjah v letih 2017-2021 prijavljali na neposredni poziv 

Ministrstva za kulturo za financiranje programa za izvajanje posebnih nalog osrednje območne 

knjižnice. 

realizirano 

Digitalizacija več arhitekturnih načrtov Fritza Friedrigerja, ki je v Mariboru deloval med leti 1894 in 

1920. 
realizirano 

Nadaljevanje digitalizacije Gradiva za zgodovino Maribora. nerealizirano zaradi večjih 

stroškov pri zbirki PGD 

Maribor-mesto 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – digitalizacija dokumentov o Dvorcu Štatenberg (iz 

lastne domoznanske zbirke), digitalizacija stalne razstave o svoji knjižnici z naslovom Knjižnica 

skozi čas.  

realizirano 

Knjižnica Lenart – digitalizacija rokopisa Moje življenje Ožbolta Ilauniga. realizirano 

Univerzitetna knjižnica Maribor - digitalizacija starejše mariborske periodike in slikovnega gradiva o 

Metalni. 

realizirano 

Mariborska knjižnica – koordinacija vnašanja in urejanja digitalnih zbirk knjižnic na območju.  

Priprava praktičnega usposabljanja za vnašalce iz našega območja. Za ta namen se bomo udeležili 

sestankov urednikov Kamre (predvidoma 2) in vseslovenskega srečanja vnašalcev na Kamro 

(predvidoma 1).  

realizirano 

Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z območja OOK  

Ravnali bomo v skladu z določili navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2003) in z 

internim dokumentom MK 3/Navodilo št. 3. 

realizirano 
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9.2. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva 
 

V letu 2017 Ministrstvo za kulturo že četrto leto zapored ni podpiralo financiranja nakupa povečanega 

in zahtevnejšega izbora konvencionalnega knjižničnega gradiva, sredstva za nabavo elektronskih 

podatkovnih zbirk pa so ostala enaka kot v letih 2015 in 2016. Uporabnikom Mariborske knjižnice in 

obeh knjižnic na območju smo vse leto omogočali oddaljen dostop do elektronskih virov IUS-info 

(IUS-info, Fin-D in IUS-info Hrvaška) in Encyclopaedia Britannica. Zaradi premajhne uporabe smo 

po izteku naročniške pogodbe odpovedali bazo podatkov EBSCO eBook Public Library Collection in 

namesto nje naročili zbirko časopisov in revij PressReader, ki je uporabnikom dostopna od 1. maja 

2017. 

 

naslovi slovenski tuji 

 

skupaj 

knjige 0 0 0 

neknjižno gradivo 0 0 0 

dostop do e-virov: IUS-info, Fin-D, IUS-info Hrvaška, 

Encyclopaedia Britannica, EBSCO eBook Public Library 

Collection (do 30. 4. 2017) in PressReader (od 1. 5. 2017 dalje)  2 4 6 

skupaj 2 4 6 

Število naslovov knjižničnega gradiva 

 

izvodi slovenski tuji 

 

skupaj 

knjige 0 0 0 

neknjižno gradivo 0 0 0 

dostop do e-virov: IUS-info, Fin-D, IUS-info Hrvaška, 

Encyclopaedia Britannica, EBSCO eBook Public Library 

Collection (do 30. 4. 2017) in PressReader (od 1. 5. 2017 dalje) 2 4 6 

skupaj 2 4 6 

Število izvodov knjižničnega gradiva 

 

Omogočali smo brezplačno medknjižnično izposojo za uporabnike med vsemi tremi knjižnicami na 

območju. Skupni projekt vseh desetih slovenskih osrednjih območnih knjižnic, projekt izvajanja 

brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike splošnih knjižnic se je dobro utekel tudi na našem 

območju, zato Dogovora o izvajanju brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike med splošnimi 

knjižnicami na štajerskem območju nismo spreminjali. Medknjižnična izposoja na območju se je v 

primerjavi z letom 2016 nekoliko povečala, saj smo uporabnikom poslali 187 enot gradiva (leto prej 

163 enot). 

 

 

9.3. Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 

Za čim boljše strokovno sodelovanje s knjižnicama na območju smo v aprilu organizirali sestanek s 

predstavniki obeh knjižnic in UKM o izvajanju programa dela za leto 2017 ter o opravljenem delu v 

letu 2016. Novembra smo aktivno sodelovali na okrogli mizi Posebni izzivi malih knjižnic. Okroglo 

mizo in srečanje z ministrom za kulturo Antonom Peršakom je ob 55-letnici delovanja organizirala 

Knjižnica Lenart. Glavna tema je bila financiranje knjižnic oz. Kako zagotoviti primerljivo javno 

knjižnično službo, da bi bili vsi državljani približno enaki pred zakonom. 
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Organizirali smo delavnico za izmenjavo dobrih praks med knjižnicami na območju. Obravnavali smo 

naslednje teme: 

- Predstavitev baze podatkov Tax-Fin-Lex   

- Življenje je kratko, umetnost dolga (Hipokrat): znano in neznano o Arnoldu Tovorniku: 

predstavitev prakse izbora gradiva, priprave razstave in vodstva po razstavi 

- Projekt Knjižnice Lenart: Ožbolt Ilaunig: Moje življenje  

- Predstavitev spletne strani Štajerci.si  

- Predstavitev baze podatkov PressReader  

- Predstavitev aplikacije eFollowr   

- Kako je bilo  na konferenci IFLA v Wrocławu  

- Kako je bilo na konferenci v Beogradu  

- Kako poskrbeti za svoje telo in um, da se bomo dobro počutili v službi in doma?  

Delavnica je bila izvedena 12. oktobra v knjižnici Kamnica, udeležilo se je je 18 zaposlenih iz vseh 

treh knjižnic območja in UKM. Predstavitve podjetij so bile izvedene promocijsko, ostale predstavitve 

pa so izvedli zaposleni v knjižnicah, tako da posebnih stroškov ni bilo. 

 

 
Marija Šauperl predstavlja projekt Knjižnice Lenart (foto arhiv Mariborske knjižnice) 

 

Načrtovali smo, da bomo zaposlene v knjižnicah na območju povabili na strokovna usposabljanja, ki 

jih pripravlja Mariborska knjižnica za lastne zaposlene (ohranjanje in zaščita gradiv; strategije iskanja 

na Opac). Ta interna izobraževanja pa v letu 2017 niso bila izvedena. 

 

V okviru priprave dokumenta Strokovna izhodišča za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK smo 

sodelovali v javni razpravi in pripravili pisne pripombe na vsebino dokumenta.  

Vodili smo delovno skupino sistemskih administratorjev slovenskih OOK. V sodelovanju z Arnes je 

skupina opravila popis in analizo komunikacijske mrežne opreme. Izdelan je bil pregled ustreznosti 

opreme in možnosti ponudnikov za lokacije, kjer bi bilo potrebno komunikacijsko mrežno opremo 

posodobiti. Skupina je pripravljala tudi dokument z delovnim naslovom Priprava razvojnih izhodišč 

na področju informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). V ta namen smo v Mariborski knjižnici 

pripravili posodobitev izhodišč dokumenta in zapis o informacijski varnosti. Skupina je pripravila in 

izvedla anketo o informacijski varnosti za OOK-je. Anketa je bila izvedena konec novembra, obdelani 

podatki pa so bili posredovani članom skupine za uporabo. Članom skupine smo tudi posredovali 
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zbrano gradivo na temo nove EU uredbe o varovanju osebnih podatkov, ki začne veljati 25. maja 

2018. 

V okviru projekta Priprava izhodišč za portal e-storitve slovenskih splošnih knjižnic smo pripravili 

predlog idejne zasnove in izhodišč za skupni portal. 

Redno smo se udeleževali izobraževanj v organizaciji Centra za razvoj knjižnic (CeZaR) v NUK. 

Obsežnejši temi v letu 2017 sta bili Pismenosti: predstavitev analiz pismenosti in Nikoli ne reci, da te 

je strah: predstavitev problematike migrantov. Udeležili smo se tudi vseh petih izobraževanj Literarni 

torek v okviru projekta DobreKnjige.si. Nekatera predvidena izobraževanja (Predstavitev nacionalne 

Strategije lokalne samouprave; Analiza Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

javne službe; Analiza finančne vzdržnosti izvajanja knjižnične dejavnosti v lokalnih skupnostih) v letu 

2017 niso bila izvedena. Redno smo se udeleževali srečanj tima OOK v NUK.  

Skrbeli smo za promocijo delovanja Mariborske knjižnice kot OOK. Prispevek o delovanju 

Mariborske knjižnice smo objavili v glasilu Novice Občine Rače-Fram (Letn. 20, št. 75 = 3 (sep. 

2017), str. 21-22; dostopno tudi na http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=5527). Prispevek 

Spletna aplikacija »Prostorska analiza mreže« na primeru knjižničnih okolišev Mariborske knjižnice 

smo objavili na spletni strani Blog COBISS (dostopno na http://blog.cobiss.si/2017/09/19/spletna-

aplikacija-prostorska-analiza-mreze-na-primeru-knjiznicnih-okolisev-mariborske-knjiznice/ ), redno 

pa smo objavljali tudi v Informatorju in na domači spletni strani. 

Aktivno smo sodelovali v projektu Dobreknjige.si. Na portal smo vnašali zapise o priporočenih 

knjigah, podatke o bralnih klubih v Mariborski knjižnici ter se udeležili sestanka urednikov portala.  

 
Knjižnično območje Aktivni 

vnašalci 

Št. zapisov 

(stanje 

31.12.2017) 

Prirast 

zapisov v 

letu 2017 

Ogledi v letu 

2017 

Št. ogledov 

(stanje 

31.12.2017) 

Osrednjeslovensko  27 768 147 391.156 793.248 

Dolenjsko  12 215 48 115.964 262.927 

Obalno-kraško  20 382 44 194.238 516.915 

Goriško  18 295 65 202.561 499.036 

Gorenjsko  19 158 62 66.645 105.766 

Pomursko  1 44 13 15.319 29.995 

Štajersko  6 194 22 80.630 193.784 

Koroško  11 19 5 17.248 29.777 

Celjsko-zasavsko  5 194 47 92.311 194.375 

Spodnjepodravsko  6 24 2 14.874 38.383 

Narodna in študijska knjižnica Trst 2 0 0 0 0 

Oddelek za bibliotekarstvo FF UL 13 13 13 1.268 1.268 

SKUPAJ   140 2.306 468 1.192.214 2.665.474 

Statistični podatki s portala Dobreknjige.si 

 

V letu 2017 smo začeli objavljati vsebine na portalu Štajerci.si (http://www.štajerci.si/), v spletnem 

biografskem leksikonu znanih Štajerk in Štajercev. Pred pričetkom dela smo se dogovorili za osnovni 

koncept leksikona. Pripravili smo smernice za vnos vsebin, tj. oblikovali smo navodila za oblikovanje 

življenjepisa, navodila za vnos vsebin na portal, vzorce za navajanje virov, vzorce vabil za sodelovanje 

osebe ter obrazec, s katerim oseba dovoli objavo podatkov o sebi. Od februarja do avgusta je pri 

projektu sodeloval prostovoljec. Za namen tega projekta smo kandidirali za sofinanciranje zaposlitve 

mladih pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in bili s kandidaturo uspešni in 

za 10 mesecev zaposlili mlado sodelavko. Do konca leta smo na portalu Štajerci.si objavili 42 opisov 

oseb.  
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Začetna stran portala Štajerci.si 

 

 

9.4. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

S predstavniki obeh knjižnic na območju in UKM smo koordinirali bibliografsko obdelavo člankov iz 

serijskih publikacij domoznanskega značaja ter pridobivanje novih serijskih publikacij 

domoznanskega značaja, predvsem občinskih in krajevnih glasil. Domoznansko gradivo smo 

bibliografsko obdelovali, redigirali smo 111 normativnih zapisov za avtorje domoznanskih 

prispevkov. Dogovarjali smo se o digitalizaciji in objavi digitaliziranih gradiv. Aktivno smo sodelovali 

v Skupini za pripravo metodoloških izhodišč za popis domoznanstva v okviru domoznanske dejavnosti 

OOK. Skupina je pripravila in razposlala anketni vprašalnik o stanju domoznanstva v slovenskih 

splošnih knjižnicah in v UKM na dan 31. 12. 2016. Vprašalnik smo februarja izpolnili, analiza 

vprašalnika pa je bila končana v septembru. 

 

 

naslovi slovenski tuji 

 

skupaj 

od tega 

primarno 

knjige 812 26 838 109 

neknjižno gradivo 27 6 33 2 

serijske 

publikacije 81 7 88 53 

skupaj 920 39 959 164 

Število naslovov domoznanskega gradiva 

 

 

izvodi slovenski tuji 

 

skupaj 

od tega 

primarno 

knjige 4.330 49 4.379 387 

neknjižno gradivo 140 9 149 2 

serijske 

publikacije 365 7 372 175 

skupaj 4.835 65 4.900 564 

Število izvodov domoznanskega gradiva 
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Marca smo se udeležili 7. Glazerjevih dnevov v Rušah, na katerih smo sodelovali pri organizaciji in 

izvedbi posveta in pripravili prispevek o Antonu Jehartu. Rezultat posveta je zbornik Anton Jehart 

(1881-1948), predstavitev katerega smo v knjižnici Ruše gostili v decembru. V sklopu Domoznanskih 

pomenkov smo v knjižnici Pekre organizirali in izvedli domoznansko predavanje Nadvojvoda Janez in 

Meranovo. Ob krajevnem prazniku smo v Limbušu pripravili predavanje o Lahovem bralnem društvu 

skozi predstavitev digitalne zbirke na Kamri.  

 

 

Predstavitev zbornika o Antonu Jehartu v Rušah (foto: Aleš Šopinger) 

 

 

Kamra, dLib, digitalizacija 

 

Prenovljen regijski portal Kamra (http://www.kamra.si) je v letu 2017 dobro napredoval. Konec leta je 

bilo na portalu objavljenih:  

- 524 digitalnih zbirk,  

- 1611 novic in  

- 302 organizaciji 

- skupaj 29.200 multimedijskih elementov.  

 

V letu 2017 je bilo dodanih 80 novih digitalnih zbirk, 456 novic in 31 organizacij, ki skupaj vsebujejo 

3.987 novih multimedijskih elementov. V Albumu Slovenije je objavljenih 1.535 fotografij, od tega 

441 novih v letu 2017. V letu 2017 je bil portal Kamra obiskan 1.765.221-krat (lani 1.095.519-krat; 

povečanje ogledov za 61,13%), vzpostavljenih je bilo 739.132 sej, uporabniki pa so si digitalne zbirke 

ogledali 308.293-krat. 
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Pokrajine 
št. digitalnih 

zbirk 

št. novic št. 

organizacij 

Št. fotografij v 

Albumu 

Slovenije 

Celjska pokrajina 16 169 9 72 

Dolenjska pokrajina 11 52 2 85 

Gorenjska pokrajina 3 4 0 4 

Goriška pokrajina 4 15 1 1 

Koroška pokrajina 4 2 0 6 

Obalno-kraška pokrajina 11 16 13 254 

Osrednjeslovenska pokrajina 19 31 0 6 

Pomurska pokrajina 5 36 2 8 

Spodnje-podravska pokrajina 3 95 1 2 

Štajerska pokrajina 4 36 3 3 

SKUPAJ 80 456 31 441 

Vnos vsebin na Kamro v letu 2017 
 

V Mariborski knjižnici smo oblikovali in na Kamri objavili dve digitalni zbirki:  

- Anton Lah in Družba za branje slovenskih bukvic v Lembahi  in  

- Prebujanje plesne dejavnosti v Mariboru 

Objavili smo 36 novic o domoznanskih prireditvah. V Albumu Slovenije smo v Mariborski knjižnici 

objavili 3 nove fotografije. Obiskovalci portala so si vsebine, ki so jih prispevale organizacije iz 

Štajerske pokrajine, v letu 2017 ogledali 53.282-krat  (lani 41.015-krat; povečanje ogledov za 29,9%).  

Sodelavkam Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica smo pomagali pri pripravi in objavi dveh  

digitalnih zbirk: 

- Zlati krompir  in  

- Tinjsko Pohorje v pradavnih časih 

 
Digitalna zbirka Prebujanje plesne dejavnosti v Mariboru na Kamri 

 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


89 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI 
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si 

 
Letno poročilo 2017/Dragica Turjak       MK 0/Zapis št.139 
 

 

Delovali smo kot regijski uredniki portala in se redno udeleževali sestankov urednikov. Marca smo 

izvedli izobraževanje za vnos podatkov na prenovljen portal Kamra za vnašalce s Štajerskega 

območja. Izobraževanja so se udeležili vnašalci iz Mariborske knjižnice, Knjižnice Lenart, Knjižnice 

Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in iz Pokrajinskega arhiva Maribor. 

Skrbeli smo tudi za promocijo portala. Januarja smo Kamro in dLib predstavili mariborskim 

soroptimistkam. Prispevek o Kamri smo objavili v Utrinkih, glasilu občine Hoče-Slivnica (št. 1, 2017, 

str. 44-45, dostopno tudi na: https://www.hoce-

slivnica.si/Files/eMagazine/166/68709/Utrinki_januar%202017_web.pdf). V Knjižničarskih novicah 

(št. 1/2, 2017) smo objavili prispevek Domoznanska dejavnost v Mariborski knjižnici, v glasilu 

Mariborske knjižnice Informator (Št. 150, mar/apr 2017) pa smo objavili prispevek o izobraževanju za 

vnos podatkov na Kamro Kako posneti videoposnetek. 

Na portalu dLib (Digitalna knjižnica Slovenije) smo objavili nove zvezke revije Otrok in knjiga, 

skupaj 132 enot znanstvenega časopisja . Vseh objavljenih gradiv konec leta 2017 je skupaj 1.302, od 

tega 19 knjig, 37 zvezkov časopisja in 1.246 enot znanstvenega časopisja. Pravo skupno število 

vpogledov v vsebine in vpogledov v metapodatke je težko navesti, saj realno sliko motijo številni 

roboti, ki niso dejanski uporabniki. Uradna statistika sistema dLib tako v letu 2017 kaže skupno 

število vpogledov v vsebino 162.285 (lani 45.844), skupno število vpogledov v metapodatke v letu 

2017 pa je 30.762 (lani 202.477). Nihanja števila vpogledov v dveh zaporednih letih so prevelika, da 

bi te številke bile realne.  

Knjižnici na območju sta v letu 2017 na dLibu objavili devet novih gradiv, tako sta doslej skupaj 

objavili 544 gradiv (knjige, časopisi, razglednice, rokopisi).  

Projekti digitalizacije so potekali po načrtu. V Mariborski knjižnici smo digitalizirali gradivo o 

Prostovoljnem gasilskem društvu Maribor-mesto in več arhitekturnih načrtov arhitekta Fritza 

Friedrigerja. Knjižnica Lenart je digitalizirala rokopis Moje življenje Ožbolta Ilauniga. Knjižnica 

Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je digitalizirala gradivo o dvorcu Štatenberg in o razvoju lastne 

knjižnice, Univerzitetna knjižnica Maribor pa je digitalizirala večji sklop starejše mariborske 

periodike. Vsa gradiva so bila digitalizirana v letu 2017, na portalih dLib in Kamra bodo objavljena v 

letu 2018.  

 

9.5. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
 
Knjižnicama na območju in NUK smo v pregled poslali 12 seznamov izločenega knjižničnega gradiva. 

Od knjižnic na območju nismo prejeli nobenega zahtevka po izločenem gradivu, niti nam knjižnici 

nista poslali svojih seznamov izločenega gradiva. Na njihovo željo smo v NUK poslali 16 izvodov 

izločenega gradiva. 
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10. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

10.1. Pojasnila k računovodskemu poročilu za leto 2017 
Mariborska knjižnica se uvršča med pravne osebe javnega prava, določene uporabnike enotnega 

kontnega načrta, s šifro proračunskega uporabnika 37273.  Deluje kot javni zavod na področju kulture, 

skladno z določbami Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Ustanoviteljice zavoda so Mestna občina Maribor, občine Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na 

Dravskem polju, Rače-Fram ter Starše. 

 

Pri organiziranju in vodenju finančnega poslovanja in sestavljanju računovodskega poročila smo poleg 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica  (MUV, št. 8/05, 16/06 in 17/09) 

upoštevali predvsem naslednje predpise: 

- Zakon o javnih financah (URL RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU, 110/02, 176/06, 

14/07, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11 in 101/13), 

- Zakon o računovodstvu (URL RS, št. 23/99 in 30/02), 

- Pravilnik o računovodstvu Mariborske knjižnice,  

- Slovenske računovodske standarde (URL RS, št. 95/15, 74/16 in 23/17), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (URL RS,  št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 

104/10, 104/11 in 86/16), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(URL RS,  št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (URL RS,  št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 

84/16 in 75/17), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (URL RS, št. 117/02, 134/03, 108/13 in 100/15), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (URL RS,  št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (URL RS, št. 40/12, 105/12, 47/13, 85/14 , 95/14, 90/15 

in 102/15). 

 

Računovodsko poročilo, predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, obsega: 

1. Bilanco stanja s prilogama: 

- stanje in gibanje neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami: 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

Prihodke in odhodke knjižnice merimo in razčlenjujemo v skladu z Zakonom o računovodstvu, 

Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 

Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava in računovodskimi standardi. Pri razvrstitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost 

upoštevamo opredelitev Ministrstva za kulturo. Po Zakonu o davku na dodano vrednost smo zavezanci 
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za obračun davka na dodano vrednost. Po predpisih izračunavamo odbitni delež, v višini 2 %. 

Identifikacijska številka za potrebe davka na dodano vrednost je SI99698722. 

V knjigovodskih evidencah izkazujemo prihodke in odhodke po vrstah in namenih, ločeno prihodke in 

odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo, ločeno na tiste, ki se nanašajo na javno 

službo, in na tiste, ki se nanašajo na prodajo proizvodov in storitev na trgu in na druge vire. 

Prihodke knjižnice tvorijo: 

- javni prihodki, za opravljanje dejavnosti javne službe po vrstah in namenih (proračunske 

dotacije občin ustanoviteljic in drugih občin ter ministrstev),  

- nejavni prihodki, pridobljeni z opravljanjem javnih služb (kamor sodijo predvsem: zamudnine, 

opomini, članarine, odškodnine za gradivo, medknjižnična izposoja, rezervacije gradiva, 

uporaba računalnika, poizvedbe, strokovno svetovanje,  izdaja publikacij, knjigoveške 

storitve, fotokopiranje, prejete donacije za pokrivanje stroškov javne službe), 

- prihodki od prodaje blaga in storitev (kamor sodijo predvsem prihodki od najemnin),  

- prihodki od financiranja, 

- drugi prihodki, 

- prevrednotovalni poslovni prihodki. 

V knjižnici nimamo organiziranega posebnega stroškovnega knjigovodstva, stroške vodimo na 

analitičnih kontih glavne knjige v knjigovodstvu oziroma v pomožnih evidencah izvenknjigovodsko. 

Stroške knjižnice, ki jih ni mogoče neposredno uvrstiti v dejavnost javne službe ali tržno dejavnost, 

delimo med dejavnosti po kriteriju razmerja med prihodki obeh dejavnosti. Stroške osrednje in 

krajevnih knjižnic ter projektov vodimo na posameznih stroškovnih mestih. Skupne naloge vodimo na 

enem stroškovnem mestu in jih konec leta razvrščamo na posamezne financerje po kriteriju števila 

prebivalcev. Stroške bibliobusa prav tako vodimo na enem stroškovnem mestu in jih po financerjih 

razdelimo ob zaključku poslovnega leta. Pri izračunu deležev, za financiranje skupnih nalog in 

bibliobusa,  smo upoštevali določbe Odloka o ustanovitvi (točka 8.3), po katerem smo deleže občin 

izračunali glede na število prebivalcev, objavljeno na spletni strani Statističnega urada Republike 

Slovenije. V okviru skupin naravnih vrst stroškov posamezne vrste stroškov knjigovodsko 

evidentiramo na analitičnih kontih, prilagojenih za potrebe knjižnice. 

Stroške evidentiramo po naravnih vrstah, v okviru naslednjih skupin: 

- stroški materiala, 

- stroški storitev, 

- amortizacija, 

- rezervacije,  

- stroški dela, 

- drugi stroški. 

 

 

10.2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ter ocena gospodarnosti in 

učinkovitosti 
Poslovanje knjižnice smo financirali s sredstvi občin ustanoviteljic in občin pogodbenih partneric. Za 

delovanje bibliobusa sta sredstva  prispevali še Občina Oplotnica in Impol Slovenska Bistrica.  

Nakup knjižničnega gradiva je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo, v celoti je ministrstvo zagotovilo 

sredstva za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice. Javna agencija za knjigo je sofinancirala 

izdajo revije Otrok in knjiga in izvedbo Pravljičnega dne s pravljično šolo. Od Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport smo prejeli sredstva za izvedbo programov za medgeneracijsko učenje 

in sodelovanje. Sredstva za izplačilo plač zaposlenim preko programov javnih del smo prejeli tudi od 

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.  

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


92 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI 
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si 

 
Letno poročilo 2017/Dragica Turjak       MK 0/Zapis št.139 
 

Poleg proračunskih sredstev, občinskih in državnega proračuna, smo izvajanje knjižnične dejavnosti 

financirali tudi s sredstvi iz nejavnih virov (z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne službe  in 

prodaje blaga in storitev na trgu - lastni prihodki) in donacij. Zaradi nezadostnega proračunskega 

financiranja dejavnosti smo kar 58 % lastnih sredstev porabili za pokrivanje materialnih stroškov in 

vzdrževanje enot. Posledično namenimo manj lastnih sredstev za nabavo knjižničnega gradiva kot bi 

bilo potrebno (42 %). 

Pogodbe o financiranju dejavnosti so bile sklenjene do maja. Usklajen program dela je bil potrjen  na 

svetu knjižnice, 25.5.2017. Nekatere občine pozno sprejmejo proračune, ne zagotavljajo začasnega 

financiranja, pogosto pa tudi po podpisu pogodb zamujajo z nakazili sredstev. V prvih mesecih leta 

smo zaradi tega imeli težave s poravnavo obveznosti. Težave z nerednim dotokom finančnih sredstev 

smo premostili s prenosom likvidnih sredstev preteklih obdobij in z lastnimi prihodki. Hkrati smo 

prilagodili poslovanje, nabavo knjižničnega gradiva, naročila materialov in storitev.  

Na vseh področjih poslovanja skrbimo, da delo opravimo v skladu s predpisi. Sestavni del Pravilnika o 

računovodstvu Mariborske knjižnice so Navodila o ravnanju in kroženju knjigovodskih listin. Z 

doslednim upoštevanjem navodil se trudimo, da morebitne nepravilnosti zmanjšamo na minimum. 

Sledimo ciljem, zastavljenim v sprejetem letnem programu dela in jih realiziramo v okviru odobrenih 

sredstev financerjev in v kombinaciji z lastnimi sredstvi. 

V letu 2017 smo poslovali gospodarno in učinkovito, saj smo z razpoložljivimi sredstvi realizirali 

večino zastavljenih ciljev. Glede na zaostreno finančno situacijo, v kateri nam ustanovitelji in občine 

pogodbene partnerice niso zagotovili potrebnih sredstev za izvajanje javne službe glede na 

zakonodajo, smo z varčevanjem in racionalno rabo sredstev leto uspešno zaključili. Porabo smo 

prilagodili realiziranim prihodkom. Realizacija prihodkov in odhodkov je bila v pogodbenih okvirih  

in v skladu s finančnim načrtom, potrjenim na svetu knjižnice.  

Prejeta sredstva, vključno s sredstvi za nabavo knjižničnega gradiva in opreme, so v letu 2017 znašala 

3.724.942 EUR in so bila v primerjavi z letom 2016 nižja za 0,97 %. Izdatki so znašali 3.724.689 EUR 

in so nižji za 0,89 % glede na leto 2016. Za pokritje celotnih izdatkov so občine prispevale 85,99 % 

sredstev, državni proračun 5,99 % sredstev, iz lastnih sredstev smo pokrili 8,02 % vseh odhodkov. 

Z zaračunavanjem storitev uporabnikom smo v letu 2017 iz nejavnih virov ustvarili presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 252,63 EUR. Presežek bo porabljen v okviru opravljanja knjižnične 

dejavnosti kot javne službe. Namenjen bo nakupu knjižnične, računalniške in druge opreme za izvedbo 

knjižnične dejavnosti oziroma pokrivanju amortizacije te opreme v prihodnjih letih, v skladu z 

zakonodajo.  
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10.3. Celotni proračun Mariborske knjižnice za leto 2017 
 

PRIHODKI REALIZACIJA 

2015 

REALIZACIJA 

2016 

POGODBE 2017 REALIZACIJA 

2017 

indeks          

pogodbe 17 

/     

realizacija 

17 

indeks   

realizacija 

16 / 

realizacija 

17 

PRIHODKI             

I. PRIHODKI SKUPAJ 3.749.578,72 3.761.279,65 3.724.912,57 3.724.942,28 100,00 99,03 

A. Prihodki za izvajanje javne 

službe 3.749.578,72 3.761.238,67 3.724.862,57 3.724.942,28 100,00 99,03 

1. Prihodki iz proračunov 3.438.452,88 3.453.114,60 3.408.362,57 3.426.337,07 100,53 99,22 

1.1 Prihodki iz proračunov lokalnih 

skupnosti 3.126.574,87 3.180.929,24 3.192.945,57 3.203.116,46 100,32 100,70 

Prihodki od Mestne občine Maribor 2.373.469,94 2.497.021,81 2.550.407,00 2.545.749,78 99,82 101,95 

Prihodki od Občine Duplek 58.951,98 60.036,68 60.036,68 61.759,61 102,87 102,87 

Prihodki od Občine Hoče Slivnica 73.291,97 73.681,89 73.400,00 75.418,87 102,75 102,36 

Prihodki od Občine Kungota 36.200,00 32.329,17 27.414,07 27.414,07 100,00 84,80 

Prihodki od Občine Lovrenc na 

Pohorju 54.020,27 54.207,83 53.595,00 54.624,44 101,92 100,77 

Prihodki od Občine Miklavž na 

Dravskem Polju 42.297,00 42.297,00 44.805,00 44.805,00 100,00 105,93 

Prihodki od Občine Pesnica 52.653,41 59.001,80 58.666,89 58.666,91 100,00 99,43 

Prihodki od Občine Rače Fram 25.700,00 25.700,00 31.000,00 31.000,00 100,00 120,62 

Prihodki od Občine Ruše 98.122,56 124.595,52 120.988,00 119.716,28 98,95 96,08 

Prihodki od Občine Selnica ob Dravi 53.754,31 53.972,15 50.000,00 50.000,00 100,00 92,64 

Prihodki od Občine Starše 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 

Prihodki od Občine Šentilj 93.499,55 99.890,79 97.800,00 97.700,83 99,90 97,81 

Prihodki od Knjižnice Slovenska 

Bistrica 25.632,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prihodki od Občine Oplotnica 0,00 4.700,84 4.660,34 4.660,34 100,00 99,14 

Prihodki od Slovenske Bistrice-Impol 0,00 5.371,34 5.172,59 5.172,59 100,00 96,30 

Prihodki za investicije in opremo-

občine 123.980,90 33.122,42 0,00 11.427,74 0,00 34,50 

1.2 Prihodki iz državnega proračuna 311.878,01 272.185,36 215.417,00 223.220,61 103,62 82,01 

Prihodki od Ministrstva za kulturo 204.227,34 206.044,59 203.417,00 203.417,00 100,00 98,72 

Prihodki od drugih ministrstev (Zavod 

RS za zaposlovanje ESS,  JAK, 

Ministrstvo za izobraževanje ) 96.560,67 66.140,77 12.000,00 19.803,61 165,03 29,94 

Prihodki za investicije in opremo-

MzK 11.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Drugi prihodki za izvajanje javne 

službe (lastni prihodki) 311.125,84 308.124,07 316.500,00 298.605,21 94,35 96,91 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 310.296,48 307.562,41 307.500,00 298.262,84 97,00 96,98 

Prihodki od  donacij 829,36 561,66 9.000,00 342,37 3,80 60,96 
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PRIHODKI 

REALIZACIJA 

2015 

REALIZACIJA 

2016 

POGODBE 

2017 

REALIZACIJA 

2017 

indeks          

pogodbe 

17 /     

realizacija 

17 

indeks   

realizacija 

16 / 

realizacija 

17 

3. Prihodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (lastna sredstva)   40,98 50,00 0,00 0,00 0,00 

prihodki od najemnin 0,00 40,98 50,00 0,00 0,00 0,00 

ODHODKI             

II. ODHODKI SKUPAJ 3.722.219,45 3.758.134,89 3.724.912,57 3.724.689,65 99,99 99,11 

1. Odhodki za izvajanje javne 

službe 3.722.219,45 3.758.093,91 3.724.862,57 3.724.689,65 100,00 99,11 

A.,B.  Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.429.335,67 2.519.194,54 2.626.459,09 2.578.681,76 98,18 102,36 

Plače - I. bruto 1.873.182,98 1.954.911,67 2.061.654,05 2.037.615,87 98,83 104,23 

Prispevki  na plače 297.965,37 314.878,47 331.879,15 328.343,81 98,93 104,28 

Drugi osebni prejemki 154.379,49 176.387,77 215.625,57 192.022,34 89,05 108,86 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 5.527,95 5.528,06 17.300,32 16.861,39 97,46 305,01 

Javna dela 98.279,88 67.488,57 0,00 3.838,35 0,00 5,69 

C. Izdatki za blago in storitve 

(materialni stroški) 626.375,21 617.555,43 589.160,68 592.512,21 100,57 95,94 

Funkcionalni stroški objektov (splošni 

neprogramski stroški) 395.299,28 379.548,46 369.440,00 358.193,64 96,96 94,37 

Funkcionalni stroški redne dejavnosti 

(splošni programski stroški) 165.522,56 178.266,55 163.720,68 176.234,17 107,64 98,86 

Programski stroški redne dejavnosti  65.553,37 59.740,42 56.000,00 58.084,40 103,72 97,23 

J. Investicijski odhodki 666.508,57 621.343,94 509.242,80 553.495,68 108,69 89,08 

Knjižnično gradivo 518.917,75 588.221,52 509.242,80 535.480,88 105,15 91,03 

Oprema in investicijsko vzdrževanje 147.590,82 33.122,42 0,00 18.014,80 0,00 54,39 

2. Odhodki iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu (tržni odhodki) 0,00 40,98 50,00 0,00 0,00 0,00 

              

RAZLIKA   PRIHODKI - ODHODKI  27.359,27 3.144,76 0,00 252,63 0,00 8,03 
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10.4. Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice 
 

10.4.1. Prejeta sredstva  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  2017 2016 2015 Indeks 16/17 

prejeta sredstva  3.724.942,28 3.761.279,65 3.749.578,72 99,03 

občine 3.203.116,46 3.180.929,24 3.126.574,87 100,7 

Ministrstvo za kulturo, 

Ministrstvo za izobraževanje 
204.646,51 206.044,59 215.317,34 95,7 

Javna agencija za knjigo 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100 

Zavod RS za zaposlovanje - 

JD 
3.129,65 51.762,44 75.089,11 68,9 

ESS-zaposlovanje mladih 4.444,45 3.378,33 10.471,56   

lastna sredstva 298.605,21 308.165,05 311.125,84 99 
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10.4.1.1. Sredstva občinskih proračunov 

občina/postavka 

 

plače in 

osebni 

prejemki 

materialni 

stroški 

knjižnično 

gradivo 

investicije 

in 

investicijsko 

vzdrževanje SKUPAJ deleži 

Mestna občina Maribor  2.126.878,74 268.871,04 150.000,00 11.427,74 2.557.177,52 79,83 

Občina Duplek  51.376,09 5.383,52 5.000,00 0,00 61.759,61 1,93 

Občina Hoče Slivnica  57.118,87 12.100,00 6.200,00 0,00 75.418,87 2,35 

Občina Kungota  12.316,32 5.097,75 10.000,00 0,00 27.414,07 0,86 

Občina Lovrenc na 

Pohorju 

 

31.439,44 12.685,00 10.500,00 0,00 54.624,44 1,71 

Občina Miklavž   16.756,00 6.916,00 21.133,00 0,00 44.805,00 1,40 

Občina Pesnica  32.781,52 15.885,39 10.000,00 0,00 58.666,91 1,83 

Občina Rače Fram  18.073,50 4.926,50 8.000,00 0,00 31.000,00 0,97 

Občina Ruše  79.528,28 13.660,00 26.528,00 0,00 119.716,28 3,74 

Občina Selnica ob Dravi  31.750,70 7.277,50 10.971,80 0,00 50.000,00 1,56 

Občina Starše  10.405,00 1.295,00 3.300,00 0,00 15.000,00 0,47 

Občina Šentilj  61.748,15 20.952,68 15.000,00 0,00 97.700,83 3,05 

Občina Oplotnica  2.630,76 2.029,58 0,00 0,00 4.660,34 0,15 

Občina Slovenska Bistrica 

-Impol 

 

2.630,76 2.541,83 0,00 0,00 5.172,59 0,16 

skupaj občinski proračuni 
 

2.535.434,13 379.621,79 276.632,80 11.427,74 3.203.116,46 100,00 

 

 

10.4.1.2. Sredstva iz državnega proračuna 

ministrstvo/postavka 

plače in 

osebni 

prejemki 

materialni 

stroški 

knjižnično 

gradivo 

investicije-

oprema skupaj deleži 

Ministrstvo za kulturo 

knjižnično gradivo  0,00 0,00 121.610,00 0,00 121.610,00   

program nalog OOK 59.578,77 10.328,23 11.900,00 0,00 81.807,00   

dejavnosti TŽO 0,00 1.229,51 0,00 0,00 1.229,51   

nakup IKT opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

skupaj 59.578,77 11.557,74 133.510,00 0,00 204.646,51 91,68 

Javna agencija za knjigo RS 

JAK - Revija Otrok in knjiga, številke 

98,99,100 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00   

JAK -  pravljični večer 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00   

skupaj 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 4,93 

Evropski socialni sklad-

zaposlovanje mladih             

sofinaciranje plače 4.444,45 0,00 0,00 0,00 4.444,45 1,99 

Zavod  RS za zaposlovanje 

javna dela - sofinanciranje za 1 

delavec  3.043,58 86,07 0,00 0,00 3.129,65 1,40 

skupaj državni proračun 67.066,80 22.643,81 133.510,00 0,00 223.220,61 100,00 
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10.4.1.3. Prihodki – lastni (od izvajanja javne službe in prodaje na trgu) 

 

vrsta dejavnosti prihodek realizacija 2016 
predvideni 

prihodki 2017 
realizacija 

2017 

indeks 

realizacija 16  

/realizacija 17 

javna služba prihodki od zamudnin (opomini) 53.932,98 53.000,00 49.635,50 92,03 

javna služba prihodki od zamudnin (dnevnih) 43.842,28 45.000,00 46.011,14 104,95 

javna služba prihodki od članarin  150.206,80 152.000,00 144.401,15 96,13 

javna služba prihodki od fotokopij 72,22 100,00 93,10 128,91 

javna služba prihodki od izgubljenih knjig 4.068,38 3.000,00 3.537,97 86,96 

javna služba prihodki od izgubljenih izkaznic 4.309,27 4.300,00 3.826,80 88,80 

javna služba prihodki od uporabe računalnikov 916,40 1.000,00 871,65 95,12 

javna služba prihodki od prodaje odpisanih knjig 2.437,79 2.000,00 1.129,68 46,34 

javna služba prihodki od knjigoveznice 139,48 150,00 142,08 101,86 

javna služba prihodki od medknjižnične izposoje 1.171,00 1.200,00 968,50 82,71 

javna služba prihodki od poškodovanega gradiva 534,40 250,00 151,59 28,37 

javna služba prihodki od prodaje revij in knjig 3.414,92 3.500,00 3.265,41 95,62 

javna služba prihodki od donacij in sponzorstva 561,66 9.000,00 342,37 60,96 

tržna dejavnost prihodki od najemnin 40,98 50,00 0,00 0,00 

javna služba prihodki UTŽO-prispevki 4.665,63 4.500,00 5.208,63 111,64 

javna služba prihodki UTŽO-šolnine 29.512,25 29.000,00 32.557,05 110,32 

javna služba 
drugi prihodki (izobraževanje, 

odškodnine zavarovalnic...) 
3.065,73 3.000,00 1.729,06 56,40 

javna služba prihodki od bibliografskih zapisov 76,72 500,00 25,57 33,33 

javna služba prihodki od rezervacij gradiva 1.374,30 1.500,00 1.267,70 92,24 

javna služba prihodki odprodaje vrečk 0,00 0,00 429,48 0,00 

javna služba 
prihodki od obdelave in opreme 

izgubljenega gradiva 
2.207,40 1.500,00 1.508,98 68,36 

javna služba prihodki od izvedbe dejavnosti  1.614,46 2.000,00 1.501,80 93,02 

 
SKUPAJ 308.165,05 316.550,00 298.605,21 96,90 
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10.4.2. Poraba sredstev 

 

  2017 2016 2015 
indeks 

16/17 

porabljena sredstva  skupaj 3.724.689,65 3.758.134,89 3.722.219,45 99,11 

knjižnično gradivo 535.480,88 588.221,52 518.917,75 91,03 

materialni stroški 592.512,21 617.596,41 626.375,21 95,94 

plače  in osebni prejemki 2.578.681,76 2.519.194,54 2.429.335,67 102,36 

investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 18.014,80 33.122,42 147.590,82 54,39 

 

 

 

knjižnično 
gradivo
14,38 %

materialni 
stroški
15,91 %

plače in 
osebni 

prejemki

69,23 %

oprema in 
investicijsko 
vzdrževanje 

0,48 %    

Poraba sredstev 2017
 

 

 

 

poraba lastnih sredstev 2017 deleži 

ogrevanje 13.836,87 4,6 

elektrika 6.320,54 2,1 

voda 1.143,23 0,4 

komunalne storitve 1.285,43 0,4 

varovanje objektov 1.725,09 0,6 

nadomestilo za stavbno zemljišče 555,96 0,2 

čiščenje prostorov 6.867,88 2,3 

računalniška mreža (vodi, intranet, internet, manjša popravila) 5.333,20 1,8 

zavarovalne premije (avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje) 4.626,52 1,6 

vzdrževanje in nabava opreme  18.653,77 6,3 

poštne storitve 14.332,81 4,8 

knjigoveški material 3.842,20 1,3 

drugi materialni stroški (tiskarske storitve, izterjava gradiva, varstvo pri 

delu,…) 36.136,11 12,1 
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poraba lastnih sredstev 2017 deleži 

stroški izobraževanja 18.954,95 6,4 

stroški plačilnega prometa 1.520,06 0,5 

dejavnosti 37.879,88 12,7 

knjižnično gradivo (lastna sredstva 125.015,71,  darujem in berem 

322,37) 125.338,08 42,0 

skupaj 298.352,58 100,0 

 

 

 

 

 

 

10.5. Izkazi prihodkov in odhodkov 
 

10.5.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je temeljni računovodski izkaz določenih 

proračunskih uporabnikov, v katerem so prikazani prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka. 

Izkaz je sestavljen za obdobje od 1.1. do 31.12.2017. Prikazani so prihodki in odhodki za tekoče in 

predhodno leto ter primerjava z indeksom. 
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členitev 

podskupin 

kontov naziv podskupine kontov 

oznaka 

za AOP 

znesek - tekoče 

leto 

znesek - 

predhodno leto indeks 

1 2 3 4 5 6 

  A) prihodki od poslovanja  860 3.303.367 3.294.544 100,3 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 3.303.367 3.294.544 100,3 

  

povečanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 862 0 0 0,0 

  

zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 863 0 0 0,0 

761 prihodki od prodaje blaga in materiala 864 0 0 0,0 

  B) finančni prihodki 865 0 0 0,0 

763 C) drugi prihodki 866 0 909 0,0 

  Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 867 5 2 250,0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 0 0 0,0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 5 2 100,0 

  D) celotni prihodki  870 3.303.372 3.295.455 100,2 

  E) stroški blaga, materiala in storitev  871 583.765 607.504 96,1 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 872 0 0 0,0 

460 stroški materiala 873 132.710 137.454 96,5 

461 stroški storitev 874 451.055 470.050 96,0 

  F) stroški dela  875 2.578.682 2.519.195 102,4 

del 464 plače in nadomestila plač 876 2.040.461 2.003.385 101,9 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 328.810 322.887 101,8 

del 464 drugi stroški dela 878 209.411 192.923 108,5 

462 G) amortizacija 879 131.925 155.519 84,8 

463 H) rezervacije 880 0 0 0,0 

465 J) drugi stroški 881 6.950 10.086 68,9 

467 K) finančni odhodki 882 0 0 0,0 

468 L) drugi odhodki 883 1.794 0 0,0 

  M) prevrednotovalni poslovni odhodki  884 3 6 50,0 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0 0,0 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 3 6 50,0 

  N) celotni odhodki 887 3.303.119 3.292.310 100,3 

  O) presežek prihodkov  888 253 3.145 8,0 

  P) presežek odhodkov  889 0 0 0,0 

del 80 davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0,0 

del 80 

presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka  891 253 3.145 8,0 

del 80 

presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka  892 0 0 0,0 

  

presežek prihodkov iz prejšnjih let, 

namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja 893 11.140 0 0,0 

  

povprečno število zaposlenih na podlagi 

delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 

število) 894 92 97 94,8 

  število mesecev poslovanja 895 12 12 100,0 
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10.5.1.1. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2017 so prikazani prihodki za tekoče poslovanje knjižnice, v 

skladu z računovodskimi predpisi. Sredstva, namenjena nakupu knjižničnega gradiva in opreme, niso 

zajeta v izkazu prihodkov, saj so v skladu z Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi 

vodena v bilanci stanja, v skupini 98, kot sredstva prejeta v upravljanje. Ob nakupu knjižničnega 

gradiva in opreme (osnovnih sredstev in drobnega inventarja) se amortizacija pokriva v breme 

navedenih sredstev in nima vpliva na izkaz prihodkov in odhodkov oziroma rezultat poslovanja. 

 

Stroški dela 

Stroške dela smo obračunali v skladu z veljavno zakonodajo, Zakonom o sistemu plač v javnem 

sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Aneksom h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v 

Republiki Sloveniji, Zakonom za uravnoteženje javnih financ in drugo spremljajočo plačno 

zakonodajo. Stroški dela, so znašali 2.578.681,76 EUR, sredstva za izplačilo so prispevale občine 

ustanoviteljice in pogodbene partnerice. Izvajanje nalog OOK je pokrilo Ministrstvo za kulturo. 

Stroške dela za izvedbo programa javnih del smo financirali iz sredstev Zavoda RS za zaposlovanje in 

občin, ki so izrazile javni interes za izvedbo programov javnih del.  V stroških dela so zajete naslednje 

postavke: plače I. bruto, prispevki na plače in  drugi osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela so  

predstavljali 67,03 % vseh izdatkov v letu 2017 in so bili  2,3 % višji kot leta 2016. Plače smo 

obračunali in izplačali za povprečno 95 redno zaposlenih in 1 zaposleno v programu javnih del. S 

1.4.2017 je bilo izvedeno napredovanje v plačne razrede in nazive, izplačilo je bilo možno s 1. 

decembrom 2017. Povprečna plača je v letu 2017 znašala 1.771,23 EUR (I. bruto) in je bila za 2,9 % 

višja kot leta 2016, ko je znašala 1.721,12 EUR. 

 

Stroški dela - 2017 2.578.681,76 100,00 

I. bruto 2.040.460,91 79,13 

prispevki na plače 328.810,36 12,75 

drugi izdatki za zaposlene 209.410,49 8,12 

Razdelitev drugih izdatkov 209.410,49 100,00 

regres za letni dopust 70.135,09 33,49 

povračila stroškov prehrane med delom 73.573,07 35,13 

povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 39.494,51 18,86 

jubilejne nagrade 4.475,72 2,14 

odpravnine ob upokojitvi 4.870,71 2,33 

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega  

zavarovanja 
16.861,39 

8,05 

 

 

 
Materialni stroški 

Materialni stroški poslovanja so znašali 592.512,21 EUR. Od tega stroški materiala 132.709,65 EUR, 

stroški storitev 451.055,26 EUR, drugi materialni stroški 8.747,30 EUR. Občine so za pokritje 

materialnih stroškov prispevale 68,1 % sredstev, državni proračun 3,8 %, iz lastnih prihodkov smo 

pokrili 28,1 % materialnih stroškov. Materialne stroške, na katere smo lahko vplivali, smo znižali, kar 

je vidno v tabelah stroškov materiala in stroškov storitev. Celotni materialni stroški so bili v primerjavi 

z letom 2016 nižji za 4,0 %. 
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Stroški materiala 

V spodnji preglednici so prikazani stroški materiala po posameznih postavkah za leto 2017 in 

primerjava z letom 2016. Iz preglednice so razvidni deleži znotraj stroškov materiala in  primerjava 

med letoma. Celotni stroški materiala so v letu 2017 znašali  132.709,65 EUR in so bili v primerjavi z 

letom 2016 nižji za 3,5 %. Največji delež stroškov materiala so predstavljali stroški ogrevanja, ki so 

znašali 41.406,53 EUR ali 31,20 % vseh stroškov materiala, sledijo jim stroški električne energije v 

višini 33.326,60 EUR z 25,11 %.  

 

  2017 odstotek 2016 indeks 16/17 

Stroški materiala skupaj 132.709,65 100,00 137.454,23 96,5 

knjigoveški material in material za opremo 

gradiva 
16.477,75 12,42 14.455,79 114,0 

material za izposojo 5.109,40 3,85 7.523,93 67,9 

material za čiščenje 52,58 0,04 75,64 69,5 

material za  vzdrževanje opreme 6.061,32 4,57 3.520,44 172,2 

pisarniški material 5.238,70 3,95 7.111,33 73,7 

material za prireditve in razstave 5.236,89 3,95 6.101,83 85,8 

stroški ogrevanja 41.406,53 31,20 42.759,53 96,8 

goriva in maziva za prevozna sredstva 14.991,16 11,30 12.573,10 119,2 

električna energija 33.326,60 25,11 35.444,57 94,0 

stroški drobnega inventarja 1.303,80 0,98 2.351,54 55,4 

drugi stroški materiala 3.504,92 2,64 5.536,53 63,3 

 

Stroški storitev 

Stroški storitev so v letu 2017 znašali 451.055,26 EUR in so bili v primerjavi z letom 2016 nižji za 

18.994,45 EUR oziroma 4,04 %. Največji delež stroškov storitev zajemajo stroški čiščenja prostorov v 

višini 85.271,21 EUR oziroma 18,90 % vseh stroškov storitev. Sledijo jim stroški najemnin v višini 

52.578,19 EUR in 11,66 %.  

Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih so v letu 2017 znašali 28.634,37 EUR in so bili za 10,71 

% višji kot leta 2016. Stroški izobraževanja na redno zaposlenega so znašali 298,27 EUR. Zaposleni 

so se udeležili strokovnih izobraževanj glede na potrebe delovnega procesa. Nekaj strokovnih 

izobraževanj smo izvedli  tudi v lastni režiji, sodelavci so znanje prenašali na druge sodelavce. 

Vsi stroški storitev so v nadaljevanju prikazani po postavkah, deležih in primerjava z letom 2016. 

 

 
2017 odstotek 2016 

indeks 

16/17 

Stroški storitev skupaj 451.055,26 100,0 470.049,71 96,0 

telefonske storitve 13.120,10 2,91 12.976,55 101,1 

stroški najetih računalniških linij 12.289,38 2,72 20.625,28 59,6 

poštnina in kurirske storitve 14.207,55 3,15 14.261,88 99,6 

tekoče vzdrževanje računalniške in 

komunikacijske  opreme 
15.908,42 3,53 19.634,46 81,0 

tekoče  in investicijsko vzdrževanje druge opreme 13.115,69 2,91 19.227,75 68,2 

tekoče vzdrževanje in popravila vozil 4.426,07 0,98 4.366,35 101,4 

najemnine za poslovne prostore 52.578,19 11,66 52.304,32 100,5 

obratovalni stroški 10.459,67 2,32 10.480,65 99,8 
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2017 odstotek 2016 

indeks 

16/17 

storitve varovanja  zgradb in prostorov 19.885,61 4,41 19.562,58 101,7 

stroški čiščenja 85.271,21 18,90 85.062,61 100,2 

druge najemnine, zakupnine in licenčnine 10.227,11 2,27 9.571,69 106,8 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 3.990,37 0,88 4.040,04 98,8 

voda 2.022,08 0,45 1.886,69 107,2 

odvoz smeti 5.712,72 1,27 5.815,70 98,2 

stroški medknjižnične izposoje 726,99 0,16 1.078,88 67,4 

pristojbine za registracijo vozil 342,27 0,08 602,31 56,8 

zavarovalne premije za motorna vozila 5.969,10 1,32 6.265,11 95,3 

zavarovalne  premije za opremo 8.972,72 1,99 12.363,58 72,6 

storitve - prireditve in razstave 18.798,01 4,17 18.113,44 103,8 

dnevnice 3.440,12 0,76 2.520,80 136,5 

nočnine 3.038,77 0,67 3.472,20 87,5 

prevozni stroški za službena potovanja 1.879,46 0,42 1.375,80 136,6 

drugi izdatki za službena potovanja 972,24 0,22 1.075,72 90,4 

stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih 19.303,78 4,28 17.419,74 110,8 

prevozni stroški in storitve 975,86 0,22 1.552,51 62,9 

stroški zdravniških pregledov 2.606,43 0,58 2.333,40 111,7 

reprezentanca 823,47 0,18 1.008,64 81,6 

stroški storitev organizacijam za plačilni promet 2.456,02 0,54 2.282,17 107,6 

članarine 2.641,00 0,59 2.587,25 102,1 

stroški reklame in propagande 3.109,50 0,69 4.085,26 76,1 

založniške in tiskarske storitve 32.154,25 7,13 27.696,40 116,1 

drugi stroški storitev 40.514,02 8,98 41.932,08 96,6 

plačila po podjemnih pogodbah 1.494,91 0,33 3.490,56 42,8 

pačila po podjemnih pogodbah - posebni davek 341,68 0,08 797,82 42,8 

plačila avtorskih honorarjev 37.280,49 8,27 38.179,49 97,6 

 

 

 

 

10.5.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani prihodki in odhodki po 16. 

členu pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Pri pripoznavanju prihodkov in 

odhodkov v izkazu smo upoštevali načelo denarnega toka - plačane realizacije. Podatki se vodijo na 

predpisanih evidenčnih kontih, ki niso primerljivi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov 

določenih uporabnikov. V letu 2017 so bili realizirani prihodki po denarnem toku v višini 3.759.859 

EUR, kar je 0,47 % več kot leto prej. Odhodki  po denarnem toku so znašali  3.761.879 EUR in bili za 

0,62 % višji kot leta 2016.  

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo izračunali presežek odhodkov nad 

prihodki  v višini 2.020 EUR,  zato  nismo izračunavali presežka po fiskalnem pravilu v skladu z 

ZIPRS1718. 
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členitev 

kontov naziv konta 

oznaka 

za AOP 

znesek                     

tekoče leto 

znesek                                           

predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI  401 3.759.859 3.742.176 

  1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  402 3.759.859 3.742.135 

  A. prihodki iz sredstev javnih financ  403 3.448.954 3.426.356 

  a. prejeta sredstva iz državnega proračuna  404 233.575 268.508 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 100.965 134.288 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 132.610 134.220 

  b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 3.215.379 3.157.848 

del 7401 

prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 

porabo 408 2.931.415 2.818.505 

del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 283.964 339.343 

  c. prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja  410 0 0 

del 7402 

prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 

tekočo porabo 411 0 0 

del 7402 

prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 

investicije 412 0 0 

  d. prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij  413 0 0 

del 7403 prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

del 7404 prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740  
e. prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 

donacij 418 0 0 

741 
f. prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 419 0 0 

  B. drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe  420 310.905 315.779 

del 7130 

prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 

javne službe 421 302.464 311.157 

del 7102 prejete obresti 422 0 0 

del 7100 

prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 

del 7141 drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 27 4.360 

72 kapitalski prihodki 425 0 0 

730 prejete donacije iz domačih virov 426 8.414 262 

731 prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 
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2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU  431 0 41 

del 7310 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 41 

del 7102 prejete obresti 433 0 0 

del 7103 

prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja 434 0 0 

del 7100  

prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0 

del 7141 

drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne 

službe 436 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI  437 3.761.879 3.738.861 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  438 3.761.879 3.738.820 

  A. plače in drugi izdatki zaposlenim  439 2.240.883 2.184.490 

del 4000 plače in dodatki 440 2.008.750 1.962.829 

del 4001 regres za letni dopust 441 71.469 62.911 

del 4002  povračila in nadomestila 442 114.229 119.284 

del 4003 sredstva za delovno uspešnost 443 28.092 26.198 

del 4004 sredstva za nadurno delo 444 6.034 5.108 

del 4005 plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 drugi izdatki zaposlenim 446 12.309 8.160 

  B. prispevki delodajalcev za socialno varnost  447 346.071 327.124 

del 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 181.240 176.611 

del 4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 145.144 141.718 

del 4012 prispevek za zaposlovanje 450 1.328 1.269 

del 4103 prispevek za starševsko varstvo 451 2.046 1.998 

del 4105 

premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 452 16.313 5.528 

  
C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 

službe  453 588.337 618.796 

del 4020 pisarniški in splošni material in storitve 454 206.419 218.112 

del 4021 posebni material in storitve 455 49.732 45.185 

del 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 103.669 117.245 

del 4023 prevozni stroški in storitve 457 26.701 29.644 

del 4024 izdatki za službena potovanja 458 9.320 9.473 

del 4025 tekoče vzdrževanje 459 41.404 40.040 

del 4026 poslovne najemnine in zakupnine 460 70.167 81.601 

del 4027 kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028  davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 drugi operativni odhodki 463 80.925 77.496 

403 D. plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. subvencije 466 0 0 

411 G. transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. drugi tekoči domači transferi 469 0 0 
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  J. investicijski odhodki   470 586.588 608.410 

4200 nakup zgradb in prostorov 471 4.663 0 

4201 nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 nakup opreme 473 30.051 44.772 

4203 nakup drugih osnovnih sredstev 474 551.874 560.749 

4204 novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 2.889 

4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

4208 

študije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0 

4209 nakup blagovnih rezerv in investicijskih zalog 480 0 0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU  481 0 41 

del 400 
A. plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 482 0 0 

del 401 
B. prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 0 0 

del 402 
C. izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu 484 0 41 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  485 0 3.315 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV  NAD PRIHODKI 486 2.020 0 

     

 

 

10.5.3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb prikazuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter o 

izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev, in prejemke iz naslova prodaje teh deležev.  V 

Mariborski knjižnici navedenih poslovnih dogodkov nismo beležili. 

 

členitev 

kontov naziv konta 

oznaka za 

AOP 

znesek - 

tekoče leto 

znesek - 

predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  500 0 0 

7500 prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 

7501 prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 

prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v 

lasti države ali občin 503 0 0 

7503 prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 prejeta vračila danih posojil  - iz tujine 507 0 0 

7507 prejeta vračila danih posojil - državnemu zboru 508 0 0 

7508 prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 
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440 V. DANA POSOJILA  512 0 0 

4400 dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 

dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države 

ali občin 515 0 0 

4403 dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 dana posojila občinam 518 0 0 

4406 dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 dana posojila državnemu zboru 520 0 0 

4408 dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA  524 0 0 

  VI/2 DANA MINS PREJETA POSOJILA 525 0 0 

 

10.5.3. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

 

V izkazu računa financiranja prikazujemo podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o 

odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V letu 2017 nismo imeli najetih posojil. 

členitev 

kontov naziv konta 

oznaka za 

AOP 

znesek - 

tekoče leto 

znesek - 

predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE 550 0 0 

500 domače zadolževanje 551 0 0 

5001 najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA  560 0 0 

550 odplačila domačega dolga  561 0 0 

5501 odplačila dolga poslovnim bankam 562 0 0 

5502 odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 odplačila dolga državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 odplačila dolga drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE  570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA  571 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  572 0 3.315 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  573 2.020 0 
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10.5.4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

Izkaz prikazuje prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje 

blaga in storitev na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in odhodkov. Stroške knjižnice, ki jih ni 

mogoče neposredno uvrstiti v dejavnost javne službe ali tržno dejavnost, delimo med dejavnosti po 

kriteriju razmerja med prihodki obeh dejavnosti. Med tržne prihodke štejemo prihodke od najemnin, 

vsi drugi prihodki so prihodki od izvajanja javne službe. V letu 2017 nismo ustvarili tržnih prihodkov. 

 

členitev 

podskupin 

kontov naziv podskupine kontov 

oznaka 

za AOP 

znesek - prihodki 

in odhodki za 

izvajanje javne 

službe 

znesek - prihodki 

in odhodki od 

prodaje blaga in 

storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660 3.303.367 0 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 3.303.367 0 

  

povečanje vrednosti zalog in nedokončane 

proizvodnje 662 0 0 

  

zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 663 0 0 

761 prihodki od prodaje blaga in materiala 664 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI  667 5 0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 0 0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 5 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI  670 3.303.372 0 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV  671 583.765 0 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 672 0 0 

460 stroški materiala 673 132.710 0 

461 stroški storitev 674 451.055 0 

  STROŠKI DELA 675 2.578.682 0 

del 464 plače in nadomestila plač 676 2.040.461 0 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 328.810 0 

del 464 drugi stroški dela 678 209.411 0 

462 G) AMORTIZACIJA 679 131.925 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 6.950 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 1.794 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI  684 3 0 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0 0 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 3 0 

  N) CELOTNI ODHODKI  687 3.303.119 0 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV  688 253 0 
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  P) PRESEŽEK ODHODKOV 689 0 0 

del 80 davek od dohodka pravnih oseb  690 0 0 

del 80 
presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka  691 253 0 

del 80 
presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka  692 0 0 

  
presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 11.140 0 

 

 

10.6. Bilanca stanja 

 

V bilanci stanja so prikazani podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na koncu 

obračunskega obdobja, na dan 31.12.2017. Podatki o sredstvih in obveznostih so razčlenjeni glede na 

vrsto in ročnost. Prikazano je stanje tekočega in predhodnega leta ter primerjava, prikazana z 

indeksom rasti. 

 

členitev 

skupine 

kontov naziv skupine kontov 

oznaka za 

AOP 
znesek                    

tekoče leto 

znesek              

predhodno 

leto  indeks 

1 2 3 4 5 6 

  
A) dolgoročna sredstva in sredstva v 

upravljanju  001 642.577 737.185 87 

00 

neopredmetena sredstva in dolgoročne 

aktivne časovne razmejitve 002 12.624 15.224 83 

01 

popravek vrednosti neopredmetenih 

sredstev 003 5.193 5.260 99 

02 nepremičnine 004 1.012.503 1.012.503 100 

03 popravek vrednosti nepremičnin 005 644.392 618.680 104 

04 

oprema in druga opredmetena osnovna 

sredstva 006 11.712.508 11.339.175 103 

05 

popravek vrednosti opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev 007 11.445.473 11.005.777 104 

06 dolgoročne finančne naložbe 008 0 0 0 

07 dolgoročno dana posojila in depoziti 009 0 0 0 

08 dolgoročne terjatve iz poslovanja 010 0 0 0 

09 terjatve za sredstva dana v upravljanje 011 0 0 0 

  
B) kratkoročna sredstva; razen zalog 

in aktivne časovne razmejitve 012 414.223 435.824 95 

10 

denarna sredstva v blagajni in takoj 

unovčljive vrednostnice 013 238 242 98 

11 

dobroimetje pri bankah in drugih 

finančnih ustanovah 014 176.343 180.689 98 

12 kratkoročne terjatve do kupcev 015 1.892 2.189 86 

13 dani predujmi in varščine 016 0 40 0 

14 

kratkoročne terjatve do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 017 220.126 241.664 91 

15 kratkoročne finančne naložbe 018 0 0 0 

16 kratkoročne terjatve iz financiranja 019 0 0 0 
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17 druge kratkoročne terjatve 020 15.624 11.000 142 

18 neplačani odhodki 021 0 0 0 

19 aktivne časovne razmejitve 022 0 0 0 

  C) zaloge  023 0 0 0 

30 obračun nabave materiala 024 0 0 0 

31 zaloge materiala 025 0 0 0 

32 zaloge drobnega inventarja in embalaže 026 0 0 0 

33 nedokončana proizvodnja in storitve 027 0 0 0 

34 proizvodi 028 0 0 0 

35 obračun nabave blaga 029 0 0 0 

36 zaloge blaga 030 0 0 0 

37 druge zaloge 031 0 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ  032 1.056.800 1.173.009 90 

99 aktivni konti izvenbilančne evidence 033 0 0 0 

  
D) kratkoročne obveznosti in pasivne 

časovne razmejitve 034 385.193 398.589 97 

20 

kratkoročne obveznosti za prejete 

predujme in varščine 035 52 65 80 

21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036 196.408 202.125 97 

22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 037 133.562 154.691 86 

23 

druge kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja 038 32.722 32.048 102 

24 

kratkoročne obveznosti do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 039 14.199 9.660 147 

25 kratkoročne obveznosti do financerjev 040 0 0 0 

26 kratkoročne obveznosti iz financiranja 041 0 0 0 

28 neplačani prihodki 042 0 0 0 

29 pasivne časovne razmejitve 043 8.250 0 0 

  E) lastni viri in dolgoročne obveznosti 044 671.607 774.420 87 

90 splošni sklad 045 0 0 0 

91 rezervni sklad 046 0 0 0 

92 dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047 16.105 10.997 146 

93 dolgoročne rezervacije 048 0 0 0 

940 

sklad namenskega premoženja v javnih 

skladih 049 0 0 0 

9410 

sklad premoženja v drugih pravnih 

osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, 

za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva 050 0 0 0 

9411 

sklad premoženja v drugih pravnih 

osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, 

za finančne naložbe 051 0 0 0 

9412 presežek prihodkov nad odhodki 052 0 0 0 

9413 presežek odhodkov nad prihodki 053 0 0 0 

96 dolgoročne finančne obveznosti 054 0 0 0 

97 druge dolgoročne obveznosti 055 0 0 0 

980 

obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva 056 655.249 760.278 86 
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981 

obveznosti za dolgoročne finančne 

naložbe 057 0 0 0 

985 presežek prihodkov nad odhodki 058 253 3.145 8 

986 presežek odhodkov nad prihodki 059 0 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ  060 1.056.800 1.173.009 90 

99 pasivni konti izvenbilančne evidence 061 0 0 0 

 

 

10.6.1. Pojasnila pomembnejših postavk bilance stanja 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

 

Za nabavo in obnovo opreme smo porabili 34.489,26 EUR. Nabavili smo za 6.711,82 EUR knjižnične 

opreme (pohištvo), za 15.901,79 EUR računalniške opreme ter za 7.195,73 EUR druge opreme 

oziroma strojev in naprav. Skupaj smo nabavili 91 novih osnovnih sredstev, prikazanih v spodnji 

tabeli.  Za zamenjavo oken v Knjižnici Nova vas pionirji  smo porabili 3.697,82 EUR. 982,10 EUR  pa 

za pridobivanje projektne dokumentacije za prezračevalni sistem v stavbi knjižnic Nova vas odrasli in 

pionirji. 

nabavljena oprema kos vrednost 

računalniki in računalniška oprema     

osebni računalnik 21 10.224,39 

prenosni računalnik 1 790,14 

programska oprema (Office) 18 1.618,33 

monitor 10 1.365,00 

mrežno stikalo 7 554,61 

tiskalnik 10 1.349,32 

pohištvo in knjižnična oprema     

izposojevalni pult 1 2.613,54 

omara 13 3.768,36 

stol 1 329,92 

druga oprema     

hladilnik 2 160,91 

klima naprava 1 5.334,05 

kuhalnik indukcijski 1 46,82 

mobilni telefon 4 1.390,90 

ozvočenje - prenosno 1 263,05 

 

Opremo  in obnovo oken smo nabavili s sredstvi: 

- Mestne občine Maribor v višini 11.427,74 EUR (IKT oprema 6.747,82 EUR, zamenjava oken 

3.697,82 EUR in projektna dokumentacija za prezračevalni sistem 982,10 EUR), 
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- lastnimi sredstvi, pridobljenimi z zaračunavanjem storitev javne službe (lastni prihodki in  

presežki prihodkov nad odhodki iz lastnih sredstev) v višini 17.727,47 EUR (IKT oprema 

9.153,79 EUR, pohištvo 6.711,82 EUR, druga oprema 1.861,68 EUR).  
- donacij v višini 5.334,05 EUR (klima naprava za bibliobus). 

 
Neopredmetena sredstva in  opredmetena osnovna sredstva smo amortizirali posamično z uporabo 

amortizacijskih stopenj po Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev. Drobni inventar smo 100 % odpisali ob nabavi. 

 

Amortizacijo opreme v višini 126.668,15 EUR smo pokrili iz obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 126.188,45 EUR in iz dolgoročnih 

pasivnih časovnih razmejitev za osnovna sredstva, v višini 479,70 EUR. 

Amortizacijo knjižničnega gradiva v vrednosti 535.480,88 EUR smo pokrili v breme obveznosti za 

sredstva, prejeta v upravljanje v višini 410.142,80 EUR in v breme lastnih sredstev  125.338,08 EUR. 

 

Oprema, vodena v registru osnovnih sredstev je odpisana v višini 83,9 %. Opreme v enotah Duplek, 

Hoče, Kamnica, Selnica ob Dravi in delno Ruše nimamo v upravljanju in vodene v poslovnih knjigah 

oziroma registru osnovnih sredstev. Nepremičnini, stavba Osrednje knjižnice na Rotovškem trgu in 

stavba  Knjižnice Nova vas in Pionirske knjižnice Nova vas, sta odpisani  oziroma amortizirani v 

višini 61,1 %. Ostalih nepremičnin (stavb), kjer delujejo enote knjižnice, nimamo v upravljanju. 

 

Inventurna komisija je, s stanjem na dan 31.12.2017, popisala vsa sredstva in obveznosti do virov 

sredstev. Popis je izvedla s čitalcem črtne kode. Pri popisu ni ugotovila odstopanj med dejanskim in 

knjižnim stanjem opreme. Po poročilu in sklepih smo odpisali nekaj zastarelih, iztrošenih računalnikov 

in tiskalnikov, čitalcev črtne kode in nekaj pohištva (omare, stole, mize, pult), ki ni bilo več primerno 

za uporabo. Vsa odpisana oprema je bila  zastarela, v celoti amortizirana in brez sedanje vrednosti.   

 

V letu 2017 je bil opravljen popis knjižničnega gradiva v Knjižnici Rotovž, Knjižnici Pesnica, 

Knjižnici Studenci in Knjižnici Šentilj. Popisna komisija je predlagala za odpis 9.199 enot 

knjižničnega gradiva. Pri izločanju in odpisu knjižničnega gradiva je komisija ravnala v skladu z 

določili Navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva in v skladu z internim Navodilom za 

izvedbo odpisa knjižničnega gradiva. 

 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

 

naziv 
oznaka 

za AOP 

znesek 

nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

znesek 

popravek 
vrednosti 

(1.1.) 

znesek 
povečanje 

NV 

znesek 
povečanje 

PV 

znesek 
zmanjšanje 

NV 

znesek 
zmanjšan

je PV 

znesek 
amortizacij

e 

znesek - 

neodpisana 
vrednost 

(31.12.) 

znesek 
-  

prevre
dnoten

je 

zaradi 
okrepitv

e 

znesek -  

prevredn
otenje 

zaradi 
oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 (3-4+5-

6-7+8-9) 11 12 

I. neopredmetena 

sredstva in 

opredmetena 

osnovna sredstva v 

upravljanju 700 12.366.903 11.629.716 571.159 8.282 192.145 196.808 662.150 642.577 0 0 

A. dolgoročno 

odloženi stroški 701 9.844 0 5.869 8.282 0 0 0 7.431 0 0 

B. dolgoročne 

premoženjske pravice 702 5.381 5.260 0 0 187 187 121 0 0 0 
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C. druga 

neopredmetena 

sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. zgradbe 705 1.012.503 618.680 0 0 0 4.663 30.375 368.111 0 0 

F. oprema 706 1.718.272 1.384.873 29.809 0 88.869 88.869 96.173 267.035 0 0 

G. druga opredmetena 

osnovna sredstva 707 9.620.903 9.620.903 535.481 0 103.089 103.089 535.481 0 0 0 

II. neopredmetena 

sredstva in 

opredmetena 

osnovna sredstva v 

lasti  708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. dolgoročno 

odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. dolgoročne 

premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. druga 

neopredmetena 

sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. druga opredmetena 

osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. neopredmetena 

sredstva in 

opredmetena 

osnovna sredstva v 

finančnem najemu 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno 

odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. dolgoročne 

premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. druga 

neopredmetena 

sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. druga opredmetena 

osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

10.6.2. Kratkoročna sredstva 

 

Stanje kratkoročnih sredstev na kontih terjatev razreda 1, na dan 31.12.2017: 

─ denarna sredstva na dan kontu 100,  gotovina v blagajni, 237,73 EUR 

─ sredstva na podračunu pri UJP Slovenska Bistrica v višini 176.342,65 EUR 

─ terjatve do kupcev, na kontu 120,  znašajo 1.891,67 EUR. 

Med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupini 14, so zajete 

terjatve v višini 220.126,42. Nanašajo se na sredstva za plače, materialne stroške in knjižnično 

gradivo,  ki jih  za leto 2017 dolgujejo občinski in državni proračun: 
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─ konto 140, 892,81 EUR, za javna dela december 2017, 

─ konto 141, 218.436,20 EUR, od tega: Občina Duplek 10.959,37 EUR, Občina Hoče Slivnica 

12.316,73 EUR, Občina Lovrenc na Pohorju 5.054,83 EUR, Mestna občina Maribor 181.908,92 

EUR, Občina Ruše 6.523,90 EUR in Občina Šentilj 2.672,45 EUR.  

─ konto 143,  797,41 EUR. 

V bilanci stanja so izkazane še druge terjatve v skupini kontov 17,  v skupni višini 15.624,55 EUR, in 

sicer do Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za refundacije boleznin (14.912,03 EUR), terjatve za 

vstopni DDV, ki ga izračunavamo in upoštevamo v vstopnem deležu 2 % (144,27 EUR), terjatve do 

Zavarovalnice Sava (390,40 EUR) in ostale kratkoročne terjatve (97,15 EUR).  

Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku. Vsem 

dolžnikom so bili poslani opomini in IOP obrazci. V letu 2018 bomo nadaljevali s spremljanjem 

terjatev in opominjanjem. 

10.6.3. Kratkoročne obveznosti 

 

Skupne kratkoročne obveznosti na kontih razreda 2 znašajo 385.193,96 EUR. V nadaljevanju so 

obveznosti razčlenjene po skupinah obveznosti v bilanci stanja, na dan 31.12.2017. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme iz naslova prodanih darilnih bonov znašajo 65,00 EUR. 

Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete plače II. bruto za mesec december 2017, v 

višini 226.353,09 EUR. Obveznosti so bile poravnane v januarju 2018. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so na dan 31.12.2017 znašale 133.561,92 EUR, z 

zapadlostjo v letu 2018. 

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 2.777,76 EUR,  so zajete:  

─ obveznosti za davek na dodano vrednost 1.252,00 EUR, 

─ ostale kratkoročne obveznosti (premije za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, druge 

kratkoročne obveznosti ) za  december 2017,  v višini 1.525,76 EUR. 

Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 14.199,10 

EUR. 

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev (začasno odloženi prihodki) so sredstva v višini 8.250,09 

EUR. Sredstva bomo porabili za stroške dela in projekt nabave knjižničnega gradiva za Knjižnico 

Lenart. Med prihodke jih bomo vključili v letu 2018, ko bodo nastali stroški. 
 

10.6.4. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

Lastne vire in dolgoročne obveznosti izkazujemo na kontih razreda 9. Dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve, konto 920,  znašajo 17.104,61 EUR. V višini 7.430,56 EUR so oblikovane iz namenskih 

sredstev za pokrivanje stroškov rezervnega sklada, za enoti Nova vas odrasli in pionirji, oblikovanega 

na podlagi stanovanjskega zakona. Oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za rezervni 

sklad bomo porabljali v skladu z odločitvami in obvestili upravitelja (Staninvest) stavbe knjižnic v 

Novi vasi. Na kontu 922 so izkazane prejete namenske donacije, za pokrivanje stroškov amortizacije 

bibliobusa, v skupni višini 8.674,05 EUR. 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, konto 980, znašajo na dan 31.12.2017, 655.248,81 EUR 

in so razdeljena na: 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 644.733,86 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Duplek 3.053,44 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 1.385,71 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Miklavž  2.897,77 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Rače-Fram 3.178,03 EUR. 

Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta 2017, v višini 252,63EUR.  
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10.6.4.1. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

 

V  knjižnici nimamo dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

vrsta naložb 

oziroma posojil 

ozna

ka za 

AOP 

znesek 

naložb 

in 

danih 

posojil 

(1.1.) 

znesek 

popravkov 

naložb in 

danih 

posojil 

(1.1.) 

znesek 

povečanja 

naložb in 

danih 

posojil 

znesek 

povečanj 

popravko

v naložb 

in danih 

posojil 

znesek 

zmanjšanja 

naložb in 

danih 

posojil 

znesek 

zmanjšanja 

popravkov 

naložb in 

danih 

posojil 

znesek 

naložb in 

danih 

posojil 

(31.12.) 

znesek 

popravko

v naložb 

in danih 

posojil 

(31.12.) 

knjigovo

dska 

vrednost 

naložb in 

danih 

posojil 

(31.12.) 

znesek 

odpisan

ih 

naložb 

in 

danih 

posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 (3+5-

7) 

10 (4+6-

8) 

11 (9-

10) 12 

I. dolgoročne 

finančne 

naložbe  800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. naložbe v 

delnice  801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. naložbe v 

delnice v javna 

podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. naložbe v 

delnice v 

finančne 

institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. naložbe v 

delnice v 

privatna 

podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. naložbe v 

delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B naložbe v 

deleže 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. naložbe v 

deleže v javna 

podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. naložbe v 

deleže v 

finančne 

institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. naložbe v 

deleže v 

privatna 

podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. naložbe v 

deleže državnih 

družb, ki imajo 

obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. naložbe v 

deleže državnih 

družb, ki imajo 

obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. naložbe v 

deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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C. naložbe v 

plemenite 

kovine, drage 

kamne, 

umetniška 

dela in 

podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. druge 

dolgoročne 

kapitalske 

naložbe 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.namensko 

premoženje 

preneseno 

javnim 

skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. premoženje 

preneseno v 

last drugim 

pravnim 

osebam 

javnega prava, 

ki imajo 

premoženje v 

svoji lasti 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. druge 

dolgoročne 

kapitalske 

naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. druge 

dolgoročne 

kapitalske 

naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. dolgoročno 

dana posojila 

in depoziti  819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. dolgoročno 

dana posojila  820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. dolgoročno 

dana posojila 

posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. dolgoročno 

dana posojila 

javnim 

skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. dolgoročno 

dana posojila 

javnim 

podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. dolgoročno 

dana posojila 

finančnim 

institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. dolgoročno 

dana posojila 

privatnim 

podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. dolgoročno 

dana posojila 

drugim ravnem 

države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. dolgoročno 

dana posojila 

državnemu 

proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. druga 

dolgoročno 

dana posojila v 

tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. dolgoročno 

dana posojila 

z odkupom 

vrednostnih 

papirjev 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. domačih 

vrednostnih 

papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. tujih 

vrednostnih 

papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. dolgoročno 

dani depoziti  832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. dolgoročno 

dani depoziti 

poslovnim 

bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. drugi 

dolgoročno 

dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. druga 

dolgoročno 

dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. skupaj  836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 

poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih 

financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in 

uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega 

zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se 

obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo 

ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da 

se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih 

financ v MARIBORSKI KNJIŽNICI, Rotovški trg 2, Maribor. 

 

Oceno podajam na podlagi: 

- ocene notranje revizijske službe za področja: notranja revizija pravilnosti poslovanja na področju 

napredovanj javnih uslužbencev za leto 2016 in revizija smotrnosti in zakonitosti poslovanja, ki se 

nanaša na financiranje s strani proračuna Občine Pesnica za leto 2016 

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: knjižnična mreža, razvoj, nabava in obdelava 

gradiva, računovodstvo, vodenje kakovosti 

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, 

nadzornih organov EU,…) za področja: zunanja presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 

9001:2008 – za celotno področje poslovanja 

 

V MARIBORSKI KNJIŽNICI je vzpostavljen(o): 

 

1. primerno kontrolno okolje 

 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

 

2. upravljanje s tveganji: 

 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

 

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 

ravnanja z njimi 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 
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d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

 

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven 

 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 
 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 

revizijsko službo 

 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

 

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 

sistema notranjega nadzora javnih financ 

 

a) z lastno notranjerevizijsko službo, 

b) s skupno notranjerevizijsko službo, 

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe: MESTNA OBČINA MARIBOR, Služba 

notranje revizije, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor 

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe: 5883369000 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja 

 

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedla naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 

2 oziroma 3 pomembne izboljšave):  

 izvedba notranje revizije poslovanja - notranja revizija poslovanja za področje napredovanja 

zaposlenih; 

 notranja in zunanja certifikacijska presoja za standard ISO 9001 – 2008; 

 spremembe internih pravilnikov v skladu z zakonskimi spremembami. 

 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 

obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za 

njihovo obvladovanje): 
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 Velik dejavnik tveganja, v smislu nevarnosti za uporabnike in zaposlene, predstavljajo 

neustrezni prostori osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Od leta 2008 so intenzivno tekle 

aktivnosti za pridobitev novih ustreznejših prostorov. V letu 2014 je bilo pridobljeno gradbeno 

dovoljenje in izvedbena dokumentacija PZI. Več let so napredovanje investicije zavirali 

birokratski postopki in pritožbe strank v postopku, zdaj pa niso zagotovljena finančna 

sredstva. Tudi v letu 2017 smo vložili veliko dela in truda, da bi se investicija končno začela.  

 Pomembno tveganje je nezadostno število zaposlenih, omejitve zaposlovanja zaradi 

omejevalne zakonodaje, kar predstavlja neizpolnjevanje kadrovskih potreb Mariborske 

knjižnice v skladu s standardi za splošne knjižnice. Tveganje obvladujemo s pomočjo 

zaposlitev v programih javnih del in z zaposlitvami za določen čas. 

 Tveganje predstavlja tudi neizpolnjevanje zakonskih obvez občin ustanoviteljic in pogodbenih 

partneric. Zakon o knjižničarstvu ne vsebuje mehanizma, ki bi občine prisilil k financiranju 

knjižnice v obsegu, določenem v zakonu in podzakonskih aktih, zato vse bolj reducirajo 

sredstva celo za najosnovnejše delovanje in nakup knjižničnega gradiva.  

 

Dragica Turjak, direktorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE 

1. Pregled dela po občinah 

2. Prireditve in dejavnosti 

3. Statistične preglednice – interna  

4. Notranja organizacija, delovne skupine – interna  

5. Poročilo o delovanju krajevnih knjižnic – interna  

6. Bibliografija Mariborske knjižnice – interna  

7. Bibliografija zaposlenih – interna  
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PREGLED DELA PO OBČINAH          PRILOGA 1 

 

 
OBČINA DUPLEK 

 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 719 8 33 22 782 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 22.255 445 1.004 141 23.845 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.478 38 81 41 3.638 

zaloga 107.096 1.892 962 65 110.015 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke.  
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Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 
156 328 484 

Bibliobus 
352 83 435 

skupaj 
508 411 919 

 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Duplek 
1.870 4.607 6.477 785 7.262 

Bibliobus 
3.615 719 4.334 29 4.363 

skupaj 
5.485 5.326 10.811 814 11.625 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica 

Duplek 8.583 13.672 22.255 58 452 510 288 143 431 8.929 14.267 23.196 

Bibliobus 
11.904 3.783 15.687 0 69 69 969 59 1.028 12.873 3.911 16.784 

skupaj 
20.487 17.455 37.942 58 521 579 1.257 202 1.459 21.802 18.178 39.980 
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Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 24 6 30 898 888 1.786 

Bibliobus 4 0 4 74 5 79 

skupaj 28 6 34 972 893 1.865 

 

Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Duplek 3156,5 10 

Bibliobus* 25545,8 118,2 

skupaj 28702,3 128,2 

 

 

Dostopni elektronski viri 
 

Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance 

online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi 

in  Press reader (od 1. 5. 2017), EBSCO e-books (do 30. 4. 2017)  
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Bibliobus 

98 postankov, 141,50 ur odprtosti, 1.232 km 

 

 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   
  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dvorjane 
52 11 63 533 70 603 18 621 1.327 427 1.754 0 2 2 46 1 47 1.373 430 1.803 

Sp. Duplek 
90 24 114 818 167 985 10 995 2.935 813 3.748 0 13 13 418 35 453 3.353 861 4.214 

Zg. Duplek 
8 16 24 136 245 381 0 381 893 1.202 2.095 0 40 40 55 7 62 948 1.249 2.197 

Korena 
139 23 162 1.280 153 1.433 0 1.433 3.823 884 4.707 0 14 14 138 8 146 3.961 906 4.867 

Žitečka vas 
63 9 72 848 84 932 1 933 2.926 457 3.383 0 0 0 312 8 320 3.238 465 3.703 

skupaj 
352 83 435 3.615 719 4.334 29 4.363 11.904 3.783 15.687 0 69 69 969 59 1.028 12.873 3.911 16.784 

 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dvorjane 1 0 1 14 1 15 

Sp. Duplek 1 0 1 28 2 30 

Zg. Duplek 0 0 0 0 0 0 

Korena 1 0 1 16 1 17 

Žitečka vas 1 0 1 16 1 17 

skupaj 4 0 4 74 5 79 
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OBČINA HOČE - SLIVNICA 

 
Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 979 14 19 49 1.061 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 32.813 635 870 227 34.545 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 
515 720 1.235 

Bibliobus* 
1 10 11 

skupaj 
516 730 1.246 

 

*Postajališče bibliobusa v Rogozi je bilo l. 2005 ukinjeno, a program beleži člane postajališča iz Rogoze, ki so sedaj aktivni na drugih postajališčih ali v drugih enotah. 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Hoče 
4.676 13.290 17.966 1.229 19.195 
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Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 
28.035 45.227 73.262 1.366 2.243 3.609 1.793 690 2.483 31.194 48.160 79.354 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 37 8 45 1.055 805 1.860 

skupaj 37 8 45 1.055 805 1.860 

 

 
Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Hoče 4036,5 53,5 

 

 

Dostopni elektronski viri 
 

Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance 

online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi 

in  Press reader (od 1. 5. 2017), EBSCO e-books (do 30. 4. 2017). 
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OBČINA KUNGOTA 

Potujoča knjižnica 

 

Bibliobus  

59 postankov, 78,50 ur odprtosti, 989 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

 bibliobusa mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jurij ob Pesnici 
5 13 18 90 197 287 0 287 632 1.574 2.206 0 0 0 11 5 16 643 1.579 2.222 

Svečina 
33 24 57 265 200 465 0 465 1.605 1.240 2.845 0 5 5 25 9 34 1.630 1.254 2.884 

Sp. Kungota 
98 10 108 545 86 631 0 631 1.645 437 2.082 0 1 1 106 20 126 1.751 458 2.209 

skupaj 
136 47 183 900 483 1.383 0 1.383 3.882 3.251 7.133 0 6 6 142 34 176 4.024 3.291 7.315 

 
Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jurij ob Pesnici 0 0 0 0 0 0 

Svečina 0 0 0 0 0 0 

Sp. Kungota 1 0 1 17 1 18 

skupaj 1 0 1 17 1 18 
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Premične zbirke 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

 premične 

zbirke 
mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi vsi skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Zg. Kungota 
20 75 95 103 483 586 0 586 322 1.183 1.505 0 0 0 0 0 0 322 1.183 1.505 
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 831 10 28 27 896 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 24.595 410 903 86 25.994 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
274 268 542 

 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
3.497 3.612 7.109 99 7.208 
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Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
14.314 11.103 25.417 131 579 710 376 454 830 14.821 12.136 26.957 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 33 5 38 1.530 1.076 2.606 

 

 

Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Lovrenc 

na Pohorju 

1384,7 0 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance 

online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi 

in  Press reader (od 1. 5. 2017), EBSCO e-books (do 30. 4. 2017)  
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MESTNA OBČINA MARIBOR 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 4.776 126 1 63 4.966 

Čitalnica 370 11 1 448 830 

Pionirska knjižnica Rotovž 1.671 89 0 63 1.823 

Knjižnica Tabor 1.189 13 16 51 1.269 

Knjižnica Nova vas 1.967 196 25 103 2.291 

Pionirska knjižnica Nova vas 1.130 292 113 26 1.561 

Knjižnica Kamnica 777 10 35 53 875 

Knjižnica Pekre 760 10 34 33 837 

Knjižnica Pobrežje 1.712 25 23 67 1.827 

Knjižnica Studenci 567 8 13 23 611 

Knjižnica Tezno 1.134 14 45 42 1.235 

Izposoja na domu 0 0 0 11 11 

Filmski center 65 311 0 1 377 

Depozitarna zbirka 83 9 0 541 633 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 16.201 1.114 306 1.525 19.146 
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Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 127.708 3.682 11 351 131.752 

Čitalnica 8.514 354 1 3.833 12.702 

Pionirska knjižnica Rotovž 48.152 3.822 227 802 53.003 

Knjižnica Tabor 45.272 797 809 129 47.007 

Pionirska knjižnica Tabor 687 165 1 17 870 

Knjižnica Nova vas 52.194 9.200 838 251 62.483 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
37.395 6.682 1.347 88 45.512 

Knjižnica Kamnica 27.873 539 1.177 180 29.769 

Knjižnica Pekre 27.723 363 955 222 29.263 

Knjižnica Pobrežje 41.742 744 1.215 187 43.888 

Knjižnica Studenci 23.262 320 912 69 24.563 

Knjižnica Tezno 43.269 656 1.242 162 45.329 

Izposoja na domu 0 1 0 72 73 

Filmski center 93 6.697 222 1 7.013 

Depozitarna zbirka 1.058 287 0 1.599 2.944 

Vzajemna knjižnica 56 0 0 0 56 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 484.998 34.309 8.957 7.963 536.227 
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Potujoča knjižnica 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.478 38 81 41 3.638 

zaloga 107.096 1.892 962 65 110.015 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 13 6.257 6.270 

Čitalnica 1 108 109 

Pionirska knjižnica Rotovž 2.248 965 3.213 

Knjižnica Tabor 8 1.800 1.808 

Pionirska knjižnica Tabor* 135 225 360 

Knjižnica Nova vas 1 2.725 2.726 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 2.514 965 3.479 

Knjižnica Kamnica 349 440 789 

Knjižnica Pekre 230 413 643 

Knjižnica Pobrežje 707 1.189 1.896 

Knjižnica Studenci 126 186 312 

Knjižnica Tezno 543 956 1.499 

Izposoja na domu 0 21 21 

Izposoja v bolnišnico 0 161 161 

Bibliobus 242 249 491 

skupaj 7.117 16.660 23.777 

* Pionirska knjižnica Tabor je bila ukinjena 4.7.2011, a program beleži člane, ki so sedaj aktivni v drugih enotah. 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Rotovž 
4.008 113.063 117.071 758 117.829 

Čitalnica 
37 7.649 7.686 531 8.217 

Pionirska knjižnica Rotovž 
19.930 16.588 36.518 3.333 39.851 

Knjižnica Tabor 
619 31.188 31.807 787 32.594 

Pionirska knjižnica Tabor 
0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 
1.951 53.659 55.610 1.517 57.127 

Pionirska knjižnica Nova vas 
23.499 12.391 35.890 4.023 39.913 

Knjižnica Kamnica 
6.290 8.704 14.994 670 15.664 

Knjižnica Pekre 
3.117 8.621 11.738 116 11.854 

Knjižnica Pobrežje 
6.076 25.289 31.365 710 32.075 

Knjižnica Studenci 
1.256 3.949 5.205 1 5.206 

Knjižnica Tezno 
4.673 16.625 21.298 592 21.890 

Izposoja na domu 
0 346 346 0 346 

Izposoja v bolnišnico 
13 527 540 3 543 

Bibliobus 
2.807 3.260 6.067 2 6.069 

skupaj 
74.276 301.859 376.135 13.043 389.178 
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Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 6.972 286.602 293.574 3 699 702 761 30.723 31.484 7.736 318.024 325.760 

Čitalnica 0 201 201 9 15.890 15.899 0 15 15 9 16.106 16.115 

Pionirska knjižnica Rotovž 116.132 8.701 124.833 1.200 1.543 2.743 14.427 776 15.203 131.759 11.020 142.779 

Knjižnica Tabor 2.163 72.352 74.515 241 6.885 7.126 17 2.925 2.942 2.421 82.162 84.583 

Pionirska knjižnica Tabor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 1.289 123.629 124.918 0 10.664 10.664 50 8.650 8.700 1.339 142.943 144.282 

Pionirska knjižnica Nova vas 122.451 6.578 129.029 582 2.127 2.709 27.824 578 28.402 150.857 9.283 160.140 

Knjižnica Kamnica 17.506 26.467 43.973 284 1.959 2.243 1.964 586 2.550 19.754 29.012 48.766 

Knjižnica Pekre 15.839 23.392 39.231 430 1.199 1.629 1.254 354 1.608 17.523 24.945 42.468 

Knjižnica Pobrežje 36.649 67.636 104.285 276 3.847 4.123 1.124 1.321 2.445 38.049 72.804 110.853 

Knjižnica Studenci 6.713 14.914 21.627 349 1.339 1.688 506 174 680 7.568 16.427 23.995 

Knjižnica Tezno 22.452 43.652 66.104 0 2.150 2.150 620 705 1.325 23.072 46.507 69.579 

Izposoja na domu 2 1.010 1.012 0 667 667 0 0 0 2 1.677 1.679 

Izposoja v bolnišnico 25 738 763 0 0 0 0 3 3 25 741 766 

Bibliobus 17.918 15.899 33.817 0 150 150 1.071 223 1.294 18.989 16.272 35.261 

skupaj 366.111 691.771 1.057.882 3.374 49.119 52.493 49.618 47.033 96.651 419.103 787.923 1.207.026 
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Prireditve in dejavnosti 

 

enota 

prireditve/dejavnosti obisk 

za mlade za odrasle 
za starejše 

odrasle 
skupaj mladi odrasli starejši odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 4 121 0 125 164 10.042 0 10.206 

Čitalnica 0 7 0 7 0 143 0 143 

Pionirska knjižnica Rotovž 234 7 0 241 6.763 2.416 0 9.179 

Knjižnica Tabor 0 19 0 19 0 2.848 0 2.848 

Knjižnica Nova vas 0 17 0 17 0 2.307 0 2.307 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
158 1 0 159 5.415 2.952 0 8.367 

Knjižnica Kamnica 30 20 0 50 1.223 1.842 0 3.065 

Knjižnica Pekre 21 5 0 26 625 531 0 1.156 

Knjižnica Pobrežje 57 3 0 60 2.823 2.069 0 4.892 

Knjižnica Studenci 16 3 0 19 692 331 0 1.023 

Knjižnica Tezno 23 3 0 26 791 788 0 1.579 

Knjižnični cikel 0 0 8 8 0 0 485 485 

Bibliobus 16 1 0 17 393 173 0 566 

Služba za mlade bralce 15 26 0 41 591 1.616 0 2.207 

skupaj 574 233 8 815 19.480 28.058 485 48.023 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Rotovž 36207,3 443,8 

Čitalnica Rotovž 1817,8 121 

Pionirska knjižnica Rotovž 11018 218 

Knjižnica Tabor 4341,2 32,3 

Knjižnica Nova vas 8070,2 0 

Pionirska knjižnica Nova vas 24343,5 24,5 

Knjižnica Kamnica 5975,5 13,3 

Knjižnica Pekre 2178,8 158,3 

Knjižnica Pobrežje 9273,2 171,3 

Knjižnica Studenci 3346,5 58 

Knjižnica Tezno 6061,8 0 

skupaj 112633,8 1240,5 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance 

online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi 

in  Press reader (od 1. 5. 2017), EBSCO e-books (do 30. 4. 2017).  
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Potujoča knjižnica 

 
Bibliobus / 221 postankov, 280,50 ur odprtosti, 1.912 km 

 
     ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige   serijske publikacije  

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Brestrnica 
5 16 21 138 552 690 1 691 1.000 2.306 3.306 0 12 12 44 7 51 1.044 2.325 3.369 

Brezje 
4 20 24 34 277 311 1 312 372 1.372 1.744 0 6 6 19 12 31 391 1.390 1.781 

Dogoše 
10 18 28 100 236 336 0 336 679 1.232 1.911 0 11 11 13 2 15 692 1.245 1.937 

Gaj 
3 5 8 31 170 201 0 201 348 465 813 0 0 0 68 4 72 416 469 885 

Malečnik 
112 35 147 775 173 948 0 948 1.798 990 2.788 0 0 0 98 9 107 1.896 999 2.895 

Razvanje 
7 14 21 104 204 308 0 308 622 2.498 3.120 0 33 33 47 3 50 669 2.534 3.203 

Henkel* 
0 11 11 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž-

Rapočeva 0 46 46 18 143 161 0 161 289 227 516 0 0 0 34 44 78 323 271 594 

VDC Polž-Park 

mladih 0 20 20 7 343 350 0 350 473 564 1.037 0 40 40 62 69 131 535 673 1.208 

Košaki-vrtec 
32 1 33 180 322 502 0 502 2.295 1.149 3.444 0 8 8 196 17 213 2.491 1.174 3.665 

Košaki-šola 
25 1 26 614 128 742 0 742 4.553 574 5.127 0 22 22 206 16 222 4.759 612 5.371 

Košaški dol 
4 0 4 228 205 433 0 433 943 1.213 2.156 0 12 12 101 9 110 1.044 1.234 2.278 

Zrkovci 
14 4 18 278 87 365 0 365 1.388 487 1.875 0 0 0 50 3 53 1.438 490 1.928 

Končno postaj. 
0 0 0 1 25 26 0 26 30 1 31 0 0 0 0 0 0 30 1 31 

Drugo* 
26 58 84 299 395 694 0 694 3.128 2.821 5.949 0 6 6 133 28 161 3.261 2.855 6.116 

Skupaj 
242 249 491 2.807 3.260 6.067 2 6.069 17.918 15.899 33.817 0 150 150 1.071 223 1.294 18.989 16.272 35.261 

*Postajališče bibliobusa v Henklu je bilo leta 2007 ukinjeno,  a program beleži člane, ki so sedaj aktivni na drugih postajališčih ali v drugih enotah.  

*Pod rubriko Drugo so zajete transakcije, ki jih zaposleni opravljajo v programu Cobiss/Izposoja pred ali po končanem delu na posameznih postajališčih, in sicer v zvezi z 

izposojo gradiva, podatki o članih, obisku, itd. Gre za interno delo, ki ga računalniški program zabeleži. 
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Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Brestrnica 0 0 0 0 0 0 

Brezje 0 0 0 0 0 0 

Dogoše 0 0 0 0 0 0 

Gaj 0 0 0 0 0 0 

Malečnik 1 0 1 21 2 23 

Razvanje 0 0 0 0 0 0 

Henkel 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž-Park 

mladih 
0 0 0 0 0 0 

Košaki-vrtec 1 0 1 14 2 16 

Košaki-šola 0 0 0 0 0 0 

Košaški dol 0 0 0 0 0 0 

Zrkovci 0 0 0 0 0 0 

Končno postaj. 0 0 0 0 0 0 

Drugo* 14 0 14 306 19 325 

skupaj 16 0 16 341 23 364 

 
*Parkirišče Osnovne šole Ludvik Pliberšek. 
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Premične zbirke 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

 premične 

zbirke 
mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Oddelek za 

psihiatrijo 
0 70 70 0 215 215 0 215 0 245 245 0 0 0 0 0 0 0 245 245 

Bolnišnična 

šola 
489 10 499 367 512 879 0 879 379 622 1.001 0 0 0 0 0 0 379 622 1.001 

Sončni dom 
0 23 23 0 210 210 0 210 0 270 270 0 0 0 0 0 0 0 270 270 

VDC Sožitje 
0 19 19 0 107 107 0 107 0 202 202 0 0 0 0 0 0 0 202 202 

Dom starejših 

Tezno 
0 48 48 0 130 130 0 130 0 157 157 0 0 0 0 0 0 0 157 157 

Materinski 

dom 
23 29 52 70 80 150 0 150 70 80 150 0 0 0 0 0 0 70 80 150 

skupaj 
512 199 711 437 1.254 1.691 0 1.691 449 1.576 2.025 0 0 0 0 0 0 449 1.576 2.025 
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OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
 

Bibliobus 

100 postankov, 191 ur odprtosti, 1.749 km 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige     serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

skupaj 

drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Miklavž-

Vauhnik 
19 34 53 201 361 562 0 562 1.758 1.488 3.246 0 80 80 58 9 67 1.816 1.577 3.393 

Dobrovce 
50 23 73 367 282 649 0 649 2.180 1.150 3.330 0 26 26 48 12 60 2.228 1.188 3.416 

Dravski dvor 
20 16 36 144 262 406 5 411 1.057 1.519 2.576 0 35 35 25 1 26 1.082 1.555 2.637 

Miklavž-šola 
108 20 128 998 254 1.252 0 1.252 2.950 1.254 4.204 0 30 30 71 16 87 3.021 1.300 4.321 

Skoke 
21 26 47 261 350 611 0 611 1.427 1.841 3.268 0 112 112 35 3 38 1.462 1.956 3.418 

skupaj 
218 119 337 1.971 1.509 3.480 5 3.485 9.372 7.252 16.624 0 283 283 237 41 278 9.609 7.576 17.185 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Miklavž-

Vauhnik 
0 0 0 0 0 0 

Dobrovce 2 0 2 26 3 29 

Dravski dvor 0 0 0 0 0 0 

Miklavž-šola 2 0 2 40 4 44 

Skoke 0 0 0 0 0 0 

skupaj 4 0 4 66 7 73 
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OBČINA PESNICA 

 
Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 760 7 26 33 826 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 21.792 406 691 74 22.963 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.478 38 81 41 3.638 

zaloga 107.096 1.892 962 65 110.015 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke. 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 
101 209 310 

Bibliobus 
219 84 303 

skupaj 
320 293 613 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Pesnica 
710 3.356 4.066 287 4.353 

Bibliobus 
2.001 864 2.865 3 2.868 

skupaj 
2.711 4.220 6.931 290 7.221 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 
7.316 11.430 18.746 34 306 340 264 330 594 7.614 12.066 19.680 

Bibliobus 
9.048 5.512 14.560 0 187 187 277 64 341 9.325 5.763 15.088 

skupaj 
16.364 16.942 33.306 34 493 527 541 394 935 16.939 17.829 34.768 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 4 0 4 172 85 257 

Bibliobus 3 0 3 49 4 53 

skupaj 7 0 7 221 89 310 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

 

Knjižnica Pesnica 

132,3 0 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance 

online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi 

in  Press reader (od 1. 5. 2017), EBSCO e-books (do 30. 4. 2017) . 

 

 

Potujoča knjižnica 
 

Bibliobus 

85 postankov, 117,50 ur odprtosti, 1.927 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jakobski Dol 
115 35 150 986 293 1.279 0 1.279 4.480 1.478 5.958 0 0 0 115 11 126 4.595 1.489 6.084 

Jarenina 
18 20 38 104 147 251 3 254 979 1.509 2.488 0 154 154 48 0 48 1.027 1.663 2.690 

Pernica-šola 
63 23 86 465 292 757 0 757 1.945 1.805 3.750 0 18 18 36 25 61 1.981 1.848 3.829 

Pernica-vrtec 
23 6 29 446 132 578 0 578 1.644 720 2.364 0 15 15 78 28 106 1.722 763 2.485 

skupaj 
219 84 303 2.001 864 2.865 3 2.868 9.048 5.512 14.560 0 187 187 277 64 341 9.325 5.763 15.088 
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Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jakobski Dol 2 0 2 34 3 37 

Jarenina 0 0 0 0 0 0 

Pernica-šola 1 0 1 15 1 16 

Pernica-vrtec 0 0 0 0 0 0 

skupaj 3 0 3 49 4 53 

 

 

Premične zbirke 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   vse gradivo   

 premične zbirke 
mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dom starejših 

Idila 
0 30 30 0 277 277 0 277 0 377 377 0 0 0 0 0 0 0 377 377 
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OBČINA RAČE - FRAM 

 
Bibliobus 

82 postankov, 124 ur odprtosti, 1.609 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Fram 
51 36 87 332 463 795 0 795 2.478 2.342 4.820 0 4 4 80 5 85 2.558 2.351 4.909 

Podova 
25 17 42 149 206 355 1 356 931 1.282 2.213 0 31 31 67 16 83 998 1.329 2.327 

Rače 
18 42 60 285 625 910 0 910 3.029 3.596 6.625 0 30 30 37 13 50 3.066 3.639 6.705 

Sp. Gorica 
21 9 30 110 193 303 0 303 869 1.503 2.372 0 29 29 24 6 30 893 1.538 2.431 

skupaj 
115 104 219 876 1.487 2.363 1 2.364 7.307 8.723 16.030 0 94 94 208 40 248 7.515 8.857 16.372 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Fram 4 0 4 52 8 60 

Podova 0 0 0 0 0 0 

Rače 0 0 0 0 0 0 

Sp. Gorica 0 0 0 0 0 0 

skupaj 4 0 4 52 8 60 
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OBČINA RUŠE 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 1.637 22 7 44 1.710 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 590 8 37 13 648 

skupaj 2.227 30 44 57 2.358 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 33.941 661 782 176 35.560 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 17.856 251 970 72 19.149 

skupaj 51.797 912 1.752 248 54.709 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
423 831 1.254 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
78 100 178 

skupaj 
501 931 1.432 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Ruše 
5.241 14.800 20.041 291 20.332 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
903 2.854 3.757 49 3.806 

skupaj 
6.144 17.654 23.798 340 24.138 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
21.054 39.302 60.356 899 2.649 3.548 612 658 1.270 22.565 42.609 65.174 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 4.700 7.836 12.536 0 869 869 817 283 1.100 5.517 8.988 14.505 

skupaj 
25.754 47.138 72.892 899 3.518 4.417 1.429 941 2.370 28.082 51.597 79.679 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 28 23 51 1.184 1.928 3.112 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 
6 6 12 353 1.326 1.679 

skupaj 34 29 63 1.537 3.254 4.791 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Ruše 1888,3 29 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 914,2 21,2 

skupaj 2802,5 50,2 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance 

online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi 

in  Press reader (od 1. 5. 2017), EBSCO e-books (do 30. 4. 2017).  
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 
1.157 15 32 56 1.260 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 
22.060 339 1.079 102 23.580 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.478 38 81 41 3.638 

zaloga 107.096 1.892 962 65 110.015 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke.  
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Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 78 61 139 

Bibliobus* 
56 33 89 

skupaj 
134 94 228 

 
*Postajališči bibliobusa v Selnici ob Dravi in na Fali  sta bili z ustanovitvijo Knjižnice Selnica ob Dravi l. 2015 ukinjeni, a program beleži člane, ki so sedaj aktivni na drugih 

postajališčih ali v drugih enotah. 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Selnica 

ob Dravi 
1.985 3.989 5.974 316 6.290 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Selnica 

ob Dravi 7.729 13.370 21.099 379 660 1.039 1.014 613 1.627 9.122 14.643 23.765 

 

Premične zbirke 

Postajališče premične zbirke Gradišče na Kozjaku je bilo v letu 2017 na željo Kulturno umetniškega društva Gradišče na Kozjaku v mirovanju.  
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Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 
12 10 22 404 204 608 

skupaj 12 10 22 404 204 608 

 
 

Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

 

Knjižnica Selnica ob Dravi 

1030 0 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance 

online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi 

in  Press reader (od 1. 5. 2017), EBSCO e-books (do 30. 4. 2017). 
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OBČINA STARŠE 

 
Bibliobus 

122 postankov, 162 ur odprtosti, 1.962 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Brunšvik 
23 16 39 203 285 488 0 488 697 1.743 2.440 0 13 13 20 14 34 717 1.770 2.487 

Marjeta 
34 32 66 225 299 524 0 524 1.575 2.004 3.579 0 86 86 17 17 34 1.592 2.107 3.699 

Prepolje 
24 22 46 179 342 521 0 521 1.198 1.375 2.573 0 12 12 17 4 21 1.215 1.391 2.606 

Rošnja 
23 26 49 174 198 372 0 372 745 902 1.647 0 5 5 22 12 34 767 919 1.686 

Starše 
23 46 69 201 416 617 0 617 1.976 2.080 4.056 0 24 24 64 7 71 2.040 2.111 4.151 

Zlatoličje 
31 28 59 175 271 446 0 446 1.356 1.860 3.216 0 3 3 61 17 78 1.417 1.880 3.297 

skupaj 
158 170 328 1.157 1.811 2.968 0 2.968 7.547 9.964 17.511 0 143 143 201 71 272 7.748 10.178 17.926 
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OBČINA ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 1.172 13 40 60 1.285 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 28.395 544 972 227 30.138 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.478 38 81 41 3.638 

zaloga 107.096 1.892 962 65 110.015 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke.  

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 
324 346 670 

Bibliobus 
120 120 240 

skupaj 
444 466 910 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Šentilj 
3.924 7.804 11.728 84 11.812 

Bibliobus 
1.122 1.059 2.181 0 2.181 

skupaj 
5.046 8.863 13.909 84 13.993 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 
21.043 27.624 48.667 467 2.090 2.557 1.539 1.016 2.555 23.049 30.730 53.779 

Bibliobus 
4.361 5.996 10.357 0 38 38 272 104 376 4.633 6.138 10.771 

skupaj 
25.404 33.620 59.024 467 2.128 2.595 1.811 1.120 2.931 27.682 36.868 64.550 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 71 25 96 1.872 1.815 3.687 

Bibliobus 1 0 1 15 1 16 

skupaj 72 25 97 1.887 1.816 3.703 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

 

Knjižnica Šentilj 

2415,2 6,7 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance 

online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi 

in  Press reader (od 1. 5. 2017), EBSCO e-books (do 30. 4. 2017). 

 

 

Bibliobus 
84 postankov, 140 ur odprtosti, 2.476 km 

 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Ceršak 
30 14 44 228 210 438 0 438 668 1.043 1.711 0 6 6 109 8 117 777 1.057 1.834 

Selnica ob 

Muri 
7 14 21 69 165 234 0 234 303 795 1.098 0 12 12 10 34 44 313 841 1.154 

Sladki Vrh 
32 68 100 344 477 821 0 821 1.674 2.682 4.356 0 0 0 55 46 101 1.729 2.728 4.457 

Zg. Velka 
51 24 75 481 207 688 0 688 1.716 1.476 3.192 0 20 20 98 16 114 1.814 1.512 3.326 

skupaj 
120 120 240 1.122 1.059 2.181 0 2.181 4.361 5.996 10.357 0 38 38 272 104 376 4.633 6.138 10.771 
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Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Ceršak 0 0 0 0 0 0 

Selnica ob Muri 0 0 0 0 0 0 

Sladki Vrh 0 0 0 0 0 0 

Zg. Velka 1 0 1 15 1 16 

skupaj 1 0 1 15 1 16 
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OBMOČJE KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA, Občini Slovenska Bistrica in Oplotnica 
 

Bibliobus  

41 postankov, 71 ur odprtosti, 2.449 km 

 
    člani     obisk                    izposoja         

postajališče          

 

     knjige   serijske publikacije  

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi vsi skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Črešnjevec* 
4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impol 
0 39 39 49 752 801 0 801 1.022 5.404 6.426 0 16 16 27 47 74 1.049 5.467 6.516 

Laporje* 
2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sp. Polskava* 
11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šmartno na P.* 
3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zg. Ložnica* 
2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veliko Tinje* 
2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prihova 
32 6 38 399 206 605 0 605 1.428 2.589 4.017 0 0 0 136 16 152 1.564 2.605 4.169 

skupaj 
56 78 134 448 958 1.406 0 1.406 2.450 7.993 10.443 0 16 16 163 63 226 2.613 8.072 10.685 

*Vsa postajališča razen Impola in Prihove so bi1a do 31.12.2015 ukinjena, a program beleži člane, ki so sedaj aktivni na drugih postajališčih ali v drugih enotah. 
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Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Črešnjevec 0 0 0 0 0 0 

Impol 0 0 0 0 0 0 

Laporje 0 0 0 0 0 0 

Sp. Polskava 0 0 0 0 0 0 

Šmartno na 

Pohorju 
0 0 0 0 0 0 

Zg. Ložnica 0 0 0 0 0 0 

Veliko Tinje 0 0 0 0 0 0 

Prihova 1 0 1 7 1 8 

skupaj 1 0 1 7 1 8 
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