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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): 94 

Javna dela: 0 
 
 

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. 
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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, 68/2016, 61/2017 

- Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001, 92/2015 

- 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, 74/2017 

- 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 2014-2020, MK Predpis št. 45/1 

- 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 2018 IN DOSEŽENI REZULTATI 

 

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

Zniževanje proračunskih sredstev nekaj let zapored močno vpliva na možnosti uresničevanja 

zastavljenih ciljev v Mariborski knjižnici, celo na možnosti izvajanja rednih, z zakonom predpisanih 

nalog, predvsem pa nenehno prilagajanje finančnim omejitvam zavira razvoj. K temu dodatno 

prispeva vse bolj kritično stanje prostorskih pogojev v osrednji knjižnici, ki bi morala biti srce mesta, 

prostor druženja, učenja, branja…, pa postaja neobvladljivo propadajoče natrpano zidovje z 

dotrajanimi instalacijami. Že več kot desetletje si brezplodno prizadevamo za nove, primerne prostore, 

vendar mestna politika doslej ni izpolnila zakonske obveznosti, da bi zagotovila občanom primerno 

mestno knjižnico. 

Kljub neznosnim prostorom, v katerih delamo, in ki naj bili dnevna soba Mariborčanov, si z veliko 

vloženih naporov prizadevamo uresničevati zastavljene strateške cilje in letne programe dela ter s tem 

družbeno odgovorno izpolnjevati z zakonom določene naloge in poslanstvo. V strateškem načrtu, ki je 

osnova za načrtovanje v knjižnici, smo opredelili šest strateških področij: 

- Ohranitev in izgradnja knjižnične mreže 

- Organizacija in delovanje knjižnice 

- Upravljanje knjižnične zbirke 

- Storitve za aktivne in potencialne uporabnike knjižnice 

- Virtualna knjižnica, knjižnica na daljavo 

- Promocija knjižnice, založniška dejavnost 

Posamezni zastavljeni cilji so na eni strani naravnani k izpolnjevanju rednih tekočih nalog in storitev, s 

katerimi uporabnikom zagotavljamo dostop do gradiva, informacij, vseživljenjskega učenja in 

kvalitetnega preživljanja prostega časa, na drugi strani pa so  razvojni, saj se morajo knjižnice v 

današnjem času bolj kot kdaj v preteklosti prilagajati zahtevam in pričakovanjem ljudi, da lahko 

vplivajo na kvaliteto njihovega življenja.  

V Programu dela za leto 2018, ki smo ga v skladu z zakonodajo pripravili septembra 2017, smo si v 

knjižnici zastavila štiri prioritetne cilje: 

- reševanje prostorskih pogojev osrednje knjižnice na Rotovškem trgu oziroma na ustrezni 

lokaciji v centru mesta, 

- ohranitev števila zaposlenih in obsega knjižnične mreže, redna odprtost – podpisane pogodbe 

z občinami, 

- nujno tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov – glede na (ne)odobrena sredstva cilja ni 

bilo mogoče doseči, 

- zagotavljanje kakovostne zbirke knjižničnega gradiva – v okviru zagotovljenih sredstev, 

- promocija knjižnice in krepitev njene veljave v okolju – Dan knjižnice. 
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V programu dela smo izdatke načrtovali skrajno racionalno in izhajali, kot določa zakon, iz 

minimalnih zahtev Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (URL 

73/2003, 70/2008). Program smo pravočasno poslali občinam ustanoviteljicam in pogodbenim 

partnericam v usklajevanje, svet knjižnice pa ga je zaradi poznega sprejemanja nekaterih občinskih 

proračunov lahko potrdil šele 19.6.2018. 

Knjižnična zakonodaja določa način in obseg načrtovanja vsebine in stroškov, obveznosti 

ustanoviteljev in pogodbenih partnerjev, vendar smo iz leta v leto postavljeni pred dejstvo vedno 

nižjih proračunskih zneskov občin in tudi Ministrstva za kulturo, zato moramo obseg nalog prilagajati. 

Nekatere občine tudi pozno sprejemajo proračune, kar zavleče začasno financiranje daleč v leto, ali pa 

do podpisa pogodb sploh ni nobenih nakazil. Znižujejo se tudi prilivi od članarin (upad števila članov 

po uvedbi članarin, premalo kontinuiranih marketinških aktivnosti…), ki naj bi bili namenjeni 

prvenstveno nakupu knjižničnega gradiva, pa so zdaj v velikem delu postala nadomestilo za izpadla 

proračunska sredstva za redno delovanje in pokrivanje materialnih stroškov. 

Pozitiven dosežek ob dejstvu, da se javna sredstva iz leta v leto zmanjšujejo, je ohranitev števila 

zaposlenih. To je za izvajanje nalog zelo pomembno, saj že tako ne dosegamo kadrovskega normativa 

in bi kakršno koli zmanjševanje zaposlenih resno ogrozilo delovanje knjižnične mreže in izvajanje 

programa.  

Izobraževanje zaposlenih smo zaradi zniževanja sredstev in varčevanja omejili na najnujnejše že v 

preteklih letih, ter ga uskladili z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. V programu izobraževanja smo v 

letu 2018 največ pozornosti namenili internemu izobraževanju s področja elektronskih virov in 

izpopolnjevanju za prehod na nov program Cobiss 3/Izposoja. Aktivirali smo lastno znanje ter z 

organizacijo internih izobraževanje izkoristili notranji kadrovski potencial.  

Organiziranost knjižnice, ki združuje skupne naloge za celotno mrežo na območju 12 občin, je 

racionalna predvsem z vidika uporabnikov, pa tudi financerjev, saj se sredstva za vodenje knjižnice, 

tajniška in računovodska dela, nabavo in obdelavo gradiva ter kadrovske potenciale združujejo in jih 

občine zagotavljajo v deležih glede na število prebivalcev. Notranja organizacija knjižnice po modelu 

mrežne organizacije zagotavlja pretočnost kadrov in nemoteno odprtost krajevnih knjižnic.  

Mariborska knjižnica je tudi osrednja območna knjižnica, kar pomeni, da poleg rednih nalog opravlja 

še dodatne za knjižnice na širšem območju, za knjižnici Lenart in Slovenska Bistrica: zagotavlja 

povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva, strokovno pomoč knjižnicam, koordinira zbiranje, 

obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva ter skrbi za izločeno gradivo. V prvi polovici leta smo 

opravili velik del območnih nalog: zagotovili oddaljen dostop do elektronskih podatkovnih zbirk IUS-

Info, Britannica, PressReader, brezplačno medknjižnično izposojo na območju, sodelavce knjižnic na 

območju smo vključili v strokovno izobraževanje za uporabo elektronskih virov. Skupaj s sodelavci 

Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice Celje, Knjižnice Srečka Vilharja Koper in Združenja 

splošnih knjižnic smo nadaljevali delo pri projektu vzpostavitve skupnega spletnega portala slovenskih 

splošnih knjižnic. Vodimo skupino informatikov in sistemskih administratorjev OOK, v okviru katere 

pripravljamo strategijo IKT za slovenske knjižnice. Začeli smo z aktivnimi pripravami za vzpostavitev 

Centra za spodbujanje bralne pismenosti in pripravili idejno vsebinsko ter organizacijsko zasnovo. 

Nadaljujemo z aktivnostmi za umestitev Centra v organigram Mariborske knjižnice. Nadaljujemo z 

vnosi opisov kakovostne literature na portalu Dobreknjige.si.  V prvem polletju smo prispevali 14 

novih priporočil. Izvedli smo posvet Dostopnost knjižnic invalidom. Dokončali smo dokument 

Domoznanska dejavnost v slovenskih splošnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor, stanje na 

dan 31.12.2016; strokovna izhodišča, metodologija in analiza. Skupaj z Društvom za razvoj Lira smo 

organizirali že 5. Glazerjev posvet, tokrat na temo Prelomna obdobja v Rušah.  
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V sklopu cikla Domoznanski pomenki smo v Lovrencu pripravili domoznansko predavanje Glažute in 

steklarstvo na Pohorju, ter v sodelovanju z nekaterimi drugimi organizacijami in društvi izvedli še več 

domoznanskih dogodkov. Na portalu Kamra smo objavili 28 novic o domoznanskih prireditvah in 6 

novih organizacij ter rokopis Moje življenje Ožbalta Ilauniga, ki ga je digitalizirala Knjižnica Lenart. 

Čeprav se vloga knjižnice spreminja in usmerja stran od kopičenja knjig za vsako ceno, je bistvo 

knjižničnega dela še vedno zagotavljanje dostopnosti gradiva čim bliže njihovemu dosegu, v osrednjo 

in krajevne knjižnice. Ta fini mehanizem navzven ni viden, a vendar v knjižnici teče kljub finančnim 

omejitvam. Nabavili smo 31.791 enot gradiva, katerih vrednost je 572.489,54 EUR. Nabavne 

smernice, kot so bile opredeljene v prijavi na poziv Ministrstva za kulturo, smo upoštevali, vendar v 

zelo okrnjenem obsegu, zato se problem že odraža na kvaliteti knjižnične zbirke in vse večjem 

nezadovoljstvu uporabnikov. 

Poleg klasičnega gradiva, knjig in periodike v tiskani obliki, zbirko dopolnjujemo tudi  z elektronskimi 

knjigami s portala Biblos, ki prinaša strokovno literaturo in leposlovje za različne kategorije 

uporabnikov, vendar smo se tudi tu prisiljeni prilagajati omejenemu financiranju.  

V knjižnici smo izvedli množico različnih dejavnosti za vse generacije: pravljične ure, delavnice, 

bralne klube, srečanja z ustvarjalci. 

Osnovno poslanstvo knjižnice, dostopnost do knjižničnega gradiva, informacij ter dejavnosti za 

različne ciljne skupine, smo realizirali v skladu z načrtovanimi aktivnostmi.  

Enote je sicer obiskalo skoraj 554.000 otrok in odraslih, kar je za 3,5 % manj kot v preteklem letu, 

vendar pa na drugi strani naraščajo obisk na daljavo, izposoja elektronskih knjig (porast za dobrih 

60%) in uporaba elektronskih gradiv ter Moje knjižnice. Izposoja fizičnega gradiva je v primerjavi z 

letom 2017 padla za 8,4 %, in sicer so si člani izposodili skupaj 1.5 milijona enot. Delno k upadu 

izposoje zagotovo prispeva nezadostna nabava gradiva, in se bodo ob nadaljevanju negativnega trenda 

financiranja posledice še stopnjevale. Močan faktor upada obiska in izposoje pa so prav gotovo 

neprimerni prostori osrednje knjižnice, kjer bi se sicer skoncentriralo največ uporabnikov. 

Prireditve, dejavnosti, projekti in druge aktivnosti, namenjene našim uporabnikom, so potekale v 

skladu z načrtom: Literarne postaje, Odprti horizonti, domoznanski pomenki, cikel ruskega filma, 

bralna značka za odrasle, pravljični večeri za odrasle (tudi slovenski projekt). Začeli smo s filmskim 

krožkom, za branje dobrih knjig spodbujamo z rotovškim in selniškim bralnim klubom, v Šentilju pa 

odpiramo knjižnico za tedenska srečanja Skodelica besed. Razstave so stalnica, med njimi posebej 

velika ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke (ilustracije Tanje Komadina in Igorja 

Šinkovca), bibliopedagoške dejavnosti in za mlade še slovenski projekt Rastem s knjigo, Kulturni 

dnevnik, Pikina bralna značka. Program prireditev bogatijo mesečna srečanja knjižničnega cikla, 

namenjenega starejšim odraslim, ki sodelujejo pri programu Univerze za tretje življenjsko obdobje in s 

številnimi študijskimi krožki. 

 

Osrednji dogodek prve polovice leta je bil dan Mariborske knjižnice, ki smo ga tudi tokrat 

poimenovali Povežimo bregova ter tako poudarili športno - kulturno vsebino. Namen dneva je 

promovirati pomen knjižnice, predstavljati njene vsebine, predvsem pa opozarjati na nujnost nove 

osrednje knjižnice. Stalnica dogodka sta bila 5 in 10 kilometrski tek ob Dravi, s katerima smo se 

priključili Drava festivalu, ob bibliobusu je bil na Glavnem trgu naš gost krvodajalski bibliobus, 

osrednji glasbeni gost pa je bil priljubljeni reper Challe Sale, ki je na prav poseben način navduševal 

mlade za branje. Na ta dan smo omogočili 50% popust na članarino in na dolgove ob vračilu gradiva.  
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Leto 2018 je bilo še eno v nizu, po vsebini in vloženem delu knjižničarjev, izjemno bogato, na drugi 

strani pa z nerešenim prostorskim problemom osrednje knjižnice in nezadostnim financiranjem redne 

dejavnosti, nakupa knjižničnega gradiva, materialnih in obratovalnih stroškov.  

 

Občinski proračuni so zagotovili le 18,5 EUR na prebivalca, kar je pod slovenskim povprečjem in 

daleč pod zneski, s katerimi svoje knjižnice podpirajo občine osrednje in zahodne Slovenije. In to traja 

iz leta v leto. Zakaj Maribor pušča toliko časa umirati nekaj, kar predstavlja osnovno kulturno 

infrastrukturo, ki močno vpliva na posameznika in družbo in se vsak vložen evro vanjo povrne v 

okolje s štirikratno vrednostjo? Knjižnico še vedno obišče daleč občanov, več kot vse druge kulturne 

zavode skupaj. Uvedba članarine v letu 2013 se je obrestovala le delno in še to le prvo leto, torej ob 

uvedbi. Kasneje se je njen učinek izničil, saj članarino plača vsako leto nekaj manj obiskovalcev, 

članska izkaznica je postala skupinska, ker jo uporablja več družinskih članov, na drugi strani pa se iz 

leta v leto dodatno znižujejo že tako neustrezna proračunska sredstva.  

 

Uvodne besede se ne da zaključiti z veliko optimizma. In vprašanje časa je, kdaj bodo popustile tudi 

kadrovske moči sicer izjemno potrpežljivih in entuziastičnih knjižničarjev, ki sicer predstavljajo 

največjo vrednost knjižnice, čeprav daleč pod realnimi potrebami in standardi. 

 
Splošni in finančni kazalniki 

kazalniki realizacija  

2017 

plan 2018 pogodbe 2018 realizacija 

2018 

Skupni proračun knjižnice 3.724.942 6.394.880 3.761.279 3.924.941 

Skupna sredstva knjižnice na število 

prebivalcev 

20,53 35,13 20,67 21,58 

Sredstva občinskih proračunov  na število 

prebivalcev 

17,59 30,60 18,55 18,38 

Državna sredstva na število prebivalcev 1,23 2,82 1,21 1,20 

Lastna sredstva na število prebivalcev 1,73 1,71 1,69 1,68 

Delež zaposlenih glede na standarde 72,3 73,3 72,3 72,3 
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2.2. Mariborska knjižnica v številkah 
 

Prirast knjižničnega gradiva – naslovi 

 

 nakup dar 

obvezni 

izvod 

lastna 

izdaja 
 

skupaj 

knjige 3.393 1.314 1.006 0 5.713 

neknjižno gradivo 528 188 63 0 779 

serijske publikacije 203 64 542 2 811 

skupaj 4.124 1.566 1.611 2 7.303 

 

Prirast knjižničnega gradiva – izvodi 

 

 nakup 

 

dar 

obvezni 

izvod 

lastna 

izdaja 
 

skupaj 

knjige 25.163 1.716 1.492 0 28.371 

neknjižno gradivo 1.321 281 96 0 1.698 

serijske publikacije 865 182 654 21 1.722 

skupaj 27.349 2.179 2.242 21 31.791 

 

Velikost knjižnične zbirke 
 

  izvodi 

knjige 807.670 

neknjižno gradivo 57.965 

serijske publikacije 9.364 

skupaj 874.999 

 

Elektronski viri 
 

Zbirka e-virov št. naslovov 

e-knjige 774 

podatkovne zbirke 8 

e-serijske publikacije 12 

skupaj 794 

 

Struktura in število članov 

 

  

                           mladi       odrasli     skupaj 

predšolski osnovnošolski skupaj dijaki študenti zaposleni nezaposleni skupaj   

vsi 1.588 8.126 9.714 3.338 1.822 10.021 6.151 21.332 31.046 

od tega 1.vpis v 

2018 540 807 1.347 226 135 531 378 1.270 2.617 

postajališča 

premičnih zbirk  633 633 280 280 913 

vsi člani skupaj 1.588 8.759 10.347 3.338 1.822 10.021 6.431 21.612 31.959 
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Obisk 
 

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Fizični obisk, od tega: 
132.550 

402.965 535.515 18.386 553.901 

- obisk knjižnice 
102.691 

348.961 451.652 18.086 469.738 

- obisk prireditev 29.284 39.063 68.347 300 68.647 

- obisk študijskih krožkov  0 12.816 12.816 0 12.816 

- obisk postajališč premičnih zbirk 
575 

2.125 2.700 0 2.700 

Virtualni obisk, od tega: 
11.093 

88.394 390.843 994 391.837 

- obisk zaradi izposoje e-knjig 
97 

2.166 2.263 994 3.257 

- spletnih strani 
  285.704 

 285.704 

- Cobiss+ (Moja knjižnica) 10.959 
86.106 97.065 0 97.065 

- Bibliofon 
37 122 159 0 159 

- Dostopi do e-virov na daljavo   5.652  5.652 

Vsi obiski skupaj   926.358 19.380 945.738 

 
Izposoja knjižničnega gradiva 
 

  

 
Strokovne  

knjige 

Leposlovne 

knjige 

Neknjižno 

gradivo 

Serijske  

publikacije 

Skupaj 

  

- mladi 122.197 367.544 50.866 3.444 544.051 

- odrasli 327.317 521.929 44.719 54.768 948.733 

skupaj 449.514 889.473 95.585 58.212 1.492.784 

na postajališčih premičnih zbirk:  500 3.610 0 0 4.110 

od tega - mladi 35 616 0 0 651 

             - odrasli 465 2.994 0 0 3.459 

Izposojeno gradivo skupaj mladi 122.232 368.160 50.866 3.444 544.702 

Izposojeno gradivo skupaj odrasli 327.782 524.923 44.719 54.768 952.192 

Izposojeno gradivo skupaj 450.014 893.083 95.585 58.212 1.496.894 

-od tega e-izposoje 3.956      

 

Posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva 

Število vseh posredovanih informacij: 130.113 

Število domoznanskih informacij: 1069 

Število posredovanih informacij v okviru storitve “Vprašaj knjižničarja”: 13 

 

 

Prireditve in obiskovalci na prireditvah 

 
 ŠTEVILO PRIREDITEV ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

 M O SO SKUPAJ M O SO SKUPAJ 

Skupaj 866 353 8 1.227 29.284 39.063 300 68.647 

Od tega domoznanske 60 66  126 7.211 10.979  18.190 
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Prireditve in dejavnosti v knjižnici 

 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO PRIREDITEV 

za mlade  za odrasle  SKUPAJ 

 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 35 40 75 

priložnostne razstave 75 64 139 

vodstva po razstavah 39 3 42 

 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 48 1 49 

vodstva s pravljico 33 5 38 

vodstva z  

informacijskim 

opismenjevanjem     

14 4 18 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 134 0 134 

napovedane skupine – 

OŠ 

33 0 33 

napovedane skupine – 

vrtci 

166 0 166 

ure pravljic z 

ustvarjalnico 

11 0 11 

računalniško izobraževanje 0 14 14 

delavnice 1 9 10 

srečanja z ustvarjalci 3 20 23 

predavanja 0 19 19 

bralni klub 0 33 33 

pravljične vesele počitnice 27 0 27 

igralnica 53 0 53 

zaključki bralnih projektov 26 0 26 

Rastem s knjigo 74 56 130 

drugo 30 41 71 

SKUPAJ 802 309 1.111 

od tega domoznanske 58 52 110 
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Obiskovalci na prireditvah in dejavnostih v knjižnici 

 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV SKUPAJ 

 

 mladi  

odrasli 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 10.740 18.400 29.140 

priložnostne razstave  5.110 9.620 14.730 

vodstvo po razstavi 852 130 955 

 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 761 118 879 

vodstva s pravljico 666 247 913 

vodstva z  

informacijskim 

opismenjevanjem     

230 211 441 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 1.312 985 2.297 

napovedane skupine – 

OŠ 

712 85 797 

napovedane skupine – 

vrtci 

2.932 370 3.302 

ure pravljic z 

ustvarjalnico 

121 86 207 

računalniško izobraževanje 0 404 404 

delavnice 5 67 72 

srečanja z ustvarjalci 113 508 621 

predavanja 4 621 625 

Bralni klub 22 243 265 

pravljične vesele počitnice 247 82 329 

igralnica 389 363 752 

zaključki bralnih projektov 633 88 721 

Rastem s knjigo 1.712 1.650 3.362 

drugo 972 1.457 2.429 

SKUPAJ 27.533 35.708 63.241 

od tega domoznanske 7.118 9.802 16.920 
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Prireditve zunaj knjižnice 

 
 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO PRIREDITEV 

za mlade  za odrasle  SKUPAJ 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

    

napovedane skupine 

– OŠ 

11 0 11 

napovedane skupine 

– vrtci 

29 0 29 

ure pravljic z 

ustvarjalnico 

1 0 1 

računalniško izobraževanje 0 0 0 

delavnice 0 0 0 

srečanja z ustvarjalci 3 12 15 

predavanja 0 6 6 

bralni klub 0 0 0 

pravljične vesele počitnice 0 0 0 

igralnica 0 0 0 

zaključki bralnih projektov 14 0 14 

Rastem s knjigo 1 0 1 

drugo 5 33 38 

SKUPAJ 64 52 116 

od tega domoznanske 2 14 16 

Obiskovalci na prireditvah zunaj knjižnice 

 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV SKUPAJ 

 

 mladi  

odrasli 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 0 0 0 

napovedane skupine – 

OŠ 

93 30 123 

napovedane skupine – 

vrtci 

455 77 532 

ure pravljic z 

ustvarjalnico 

15 25 40 

računalniško izobraževanje 0 0 0 

delavnice 0 0 0 

srečanja z ustvarjalci 426 902 1.328 

predavanja 5 526 531 

bralni klub 0 0 0 

pravljične vesele počitnice 0 0 0 

igralnica 0 0 0 

zaključki bralnih projektov 488 117 605 

Rastem s knjigo 24 4 28 

drugo 245 1.915 2.160 

SKUPAJ 1.751 3.655 5.406 

od tega domoznanske 93 1.177 1.270 
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Kazalniki uporabe 

 

Kazalci/kazalniki 2014 2015 2016 2017 2018 % 17/18 

število enot – krajevnih knjižnic 
18 19 19 19 19 0 

število postajališč bibliobusa 47 48 44 45* 45 0 

število postajališč premičnih zbirk 9 9 9 9 9 0 

odprtost/dostopnost skupaj - v urah 
34.055 35.503 36.970 35.714 33.539 -6,09 

število prebivalcev (vir SURS)-na dan 

1.7.2018 

182.980 182.644 181.570 181.445 181.870 
+0,23 

 

ČLANI – skupaj* 

 

34.165 

 

33.393 

 

33.205 

 

31.803 

 

31.959 +0,49 

 

 

OBISK SKUPAJ* (fizični in virtualni) 

 

897.187 

 

918.219 

 

969.295 

 

964.754 

 

945.738 -1,97 

fizični obisk 594.131 600.980 608.970 574.168 553.901 -3,53 

- obisk knjižnice (krajevne knjižnice + 

premične zbirke) 

 

516.324 

 

521.464 

 

530.550 

 

497.701 

 

472.438 -5,07 

- obisk prireditev in dejavnosti 66.524 68.331 67.252 64.304 68.647 +6,75 

- obisk študijskih krožkov 8.849 9.985 11.168 12.163 12.816 +5,37 

virtualni obisk 303.056 316.232 360.325 390.599 391.837 +0,32 

- e-obisk (e-knjige) 489 1.200 1.793 2.011 3.257 +61,96 

- spletna stran 

200.430 

ocena 

204.440 

ocena 

 

253.967 

 

287.534 

 

285.704* -0,64 

- Cobiss/Opac (Moja knjižnica) 93.426 95.133 100.165 96.805 97.065 +0,27 

- Bibliofon 124 119 123 136 159 +16,91 

- Knjižnica na daljavo 3.902 5.135 4.277 4.113 5.652 +37,42 

 

IZPOSOJA SKUPAJ* 

 

1.687.806 

 

1.677.921 

 

1.695.861 

 

1.633.910 

 

1.496.894 -8,39 

- od tega elektronskega 654 1.644 2.565 2.918 3.956 +35,57 

število izposoj na člana 49,4 50,3 51,1 51,4 46,8 -8,95 

število izposoj na prebivalca 9,2 9,2  9,3 9,0 8,2 -8,89 

število posredovanih informacij* 
19.886 135.032 132.627 153.317 130.113 -15,13 

število prireditev 
1.118 1.103 1.108 1.140 1.227 +7,63 

število srečanj študijskih krožkov 
869 995 1.091 1.159 1.115 -3,80 

število vseh transakcij z gradivom v knjižnici 2.404.253 2.472.088  2.451.784 2.308.897 2.225.312 -3,62 

obrat knjižničnega gradiva 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7 -10,53 
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Kazalci/kazalniki 2014 2015 2016 2017 2018 % 17/18 

 

ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

795.589 

 

818.459 

 

839.963 

 

862.016 

 

874.999 

 

+1,51 

zaloga na prebivalca 4,35 4,48 4,63 4,75 4,81 +1,26 

 

PRIRAST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

36.689 

 

32.149 

 

34.247 

 

31.252 

 

31.791 

 

+1,72 

prirast na prebivalca  0,20 0,18 0,19 0,17 0,17 0 

število naročenih elektronskih virov 19 10 9 9 9 0 

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

število elektronskih knjig 317 395 554 694 774 +11,53 

povprečna cena knjige 18,24 18,44 19,21 19,35 19,42 +0,36 

povprečna cena neknjižnega gradiva 9,88 10,62 12,82 12,47 13,68 +9,70 

povprečna cena serijskih publikacij  82,76 67,85 62,26 68,96 70,07 +1,61 

zapisi v lokalni bazi 146.131 152.314 157.901 164.286 170.092 +3,53 

zapisi v bazi CONOR.SI 312 375 278 305 303 -0,66 

CELOTNA SREDSTVA 

 

3.952.615 

 

3.749.578 

 

3.761.280 

 

3.724.942 

 

3.924.941 

 

+5,37 

sredstva občin za redno dejavnost 3.168.953 3.002.594 3.147.807 3.191.689 3.342.572 +4,73 

celotna dejavnost na prebivalca 21,60 20,53 20,72 20,53 21,58 +5,11 

strošek ene izposojene enote  2,34 2,23 2,22 2,28 2,62 +14,91 

 

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

javna dela) 

 

96 

 

97 

 

96 

 

96 
 

94 

 

-2,08 

 
*Člani: Na povečanje št. članov je vplivala sprememba metodologije v statistiki članov v programu Cobiss3/Izpisi, ki istega 

člana lahko upošteva večkrat, če je med letom spremenil kategorijo. 

*Obisk,Izposoja: Zaradi prehoda na nov računalniški program Cobiss3/Izposoja in Cobisss3/Izpisi (z 21.3.2018), so možna 

določena odstopanja v beleženju stat. podatkov glede na pretekla leta.  

*Obisk-spletna stran: Statistiko spletne strani spremljamo s pomočjo orodja Google Analytics,, podatki ne prikazujejo 

dejanskega št. dostopov ampak samo tiste, pri katerih so se uporabniki strinjali z uporabo piškotkov. Ocenjujemo, da je 

dejanski obisk višji. 
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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) 
 

 realizirano/nerealizirano 

Aktivnosti za realizacijo nove osrednje knjižnice  

Najnujnejše investicijsko vzdrževanje krajevnih knjižnic: iskanje prostorskih rešitev za 

Knjižnico Studenci in Knjižnico Pesnica ter Knjižnico Pobrežje z zagotovitvijo dodatne 

knjižnične opreme 

delno realizirano – 

glede na zagotovljena 

finančna sredstva 

Nakup IKT opreme (v celotni mreži, zlasti v enotah Ruše, Bistrica, Hoče) 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 v desetih letih zaradi nezainteresiranosti mestne 

politike popolnoma zastal. Gradbeno dovoljenje za Rotovški trg je bilo sicer podaljšano, 

pripravljenosti za uresničitev projekta pa ni bilo. V letu 2018 sta bili knjižnici ponujeni dve novi 

alternativni lokaciji, in sicer Zavarovalnica Sava in Centrum. Centrum se je izkazal za primernejšo 

lokacijo, zato smo zanj pripravili vso potrebno dokumentacijo za obravnavo na Mestnem svetu. Ker pa 

je odločanje  sovpadalo s predvolilnim časom, svetniki niso pokazali interesa, da bi predlagane 

dokumente sploh obravnavali. Odločanje o morebitni lokaciji nove osrednje knjižnice se je zato 

premaknilo v novo obdobje z novim mestnim vodstvom. 

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 popravila so 

se tako nadaljevala tudi v letu 2018. V sanitarijah, ki so namenjena za zaposlene in uporabnike, je 

odpadel velik kos ometa, samo sreči pa se lahko zahvalimo, da ni bil nihče poškodovan. Popravilo 

smo zagotovili iz sredstev zavarovanja objektov v vrednosti 1.028,77 eur. V letu 2017 smo sicer delno 

zamenjali popolnoma dotrajane cevi za centralno ogrevanje na Rotovškem trgu 1, kljub temu pa je bila 

v letu 2018 potrebna obsežnejša sanacija ogrevanja na toplovodu pod Rotovškim trgom in v čitalnici. 

Popravilo je financirala MOM v višini 18.244,71 eur. Tudi zaradi vlage je stavba na Rotovškem trgu 2 

popolnoma načeta, izdelan je bil tudi strokovni elaborat o sanaciji vlage, za njegovo realizacijo bi 

knjižnica potrebovala najmanj 100.000 eur. Ob sanaciji ogrevanja smo poskrbeli tudi za temeljito 

čiščenje kleti in podstrešja, prostorov, ki zaradi nefunkcionalnosti in dotrajanosti niso v uporabi. V 

njih je ostala stara navlaka in se z leti nabirala še nova. Vse to je bilo zdaj odstranjeno, z urgentnimi 

sredstvi MoM pa smo odstranili tudi dotrajani dimnik, ki je grozil, da bo zgrmel na Rotovški trg. 

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. 

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


19 
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 2018        MK 0/Zapis št. 140 
 

Z izrazito utesnjenostjo se sooča tudi Knjižnica Pobrežje. V letu 2018 smo pripravili strokovne 

podlage in izračune po Standardih za splošne knjižnice, saj se je pokazala možnost, da bi v načrtovani 

stanovanjski soseski Novo Pobrežje lahko umestili tudi novo Knjižnico Pobrežje. Najemno pogodbo z 

Inštitutom za rehabilitacijo invalidov smo konec leta 2018 ponovno 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 obsežno investicijsko vzdrževanje ogrevanja v Knjižnici Nova vas in Pionirski 

knjižnici Nova vas, ki ga je financirala Mestna občina Maribor v višini 19.191,82 eur. Za obe knjižnici 

smo v letu 2017 začeli s pripravo dokumentacije za nove klimatske naprave in prezračevanje, 

investicija pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v letu 2018 ni stekla. Delovni pogoji v obeh 

knjižnicah so še posebej v poletnem času nesprejemljivi in škodujejo zdravju zaposlenih in 

uporabnikov.  

V skladišču Potujoče knjižnice smo izvedli popravilo obstoječe ekonom opreme. Popravilo smo 

financirali iz lastnih sredstev v višini 1.148,74 eur. 

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. Po dogovoru z Mestno občino Maribor smo v investicijski 

načrt za leto 2019 uvrstili tudi postavko za morebitni odkup stavbe v celoti, če bo MOM pokazala 

interes. Rešitev je torej še veliko bolj oddaljena, kot smo predvidevali. 

Mestna občina Maribor je leta 2018 sofinancirala nakup IKT opreme v vrednosti 7.202,88 eur. S temi 

sredstvi smo posodobili računalniško opremo v Knjižnici Tabor, Knjižnici Pekre, Knjižnici Rotovž in 

Knjižnici Studenci. Lastna sredstva v višini 5.859,52 eur smo namenili za zamenjavo večine 

monitorjev, ki smo jih potrebovali za nemoteno delo v programskem segmentu Cobiss3, 3 podpisne 

tablice, licence in najeme za določeno programsko opremo in urgentne nakupe komunikacijske 

opreme (npr. mrežna stikala). 

 

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 2018 so stekli pogovori za drugo lokacijo, vendar še 

niso dali rezultatov. 

  

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

knjižnico, v letu 2018 pa smo jih ponovno prevetrili in posodobili. Občina je ponovno izkazala interes, 

da bi v naslednjih letih uredila prostore za novo občinsko knjižnico. 

 

V knjižnici Lovrenc na Pohorju smo dopolnili knjižnične police, ki so bile v prvotnem projektu slabo 

načrtovane. Občina Lovrenc na Pohorju je prispevala 1.600 eur, iz lastnih sredstev pa smo dodali  

1.025,70 eur. Občina je financirala tudi dobavo in montažo nove klimatske naprave. Kažejo se 

možnosti, da bi se knjižnica v prihodnosti lahko selila na novo lokacijo, v suhe in ustrezne prostore, 

ker so obstoječi, predvsem kletni prostori, zelo vlažni. 

 

V Knjižnici Šentilj je Občina Šentilj financirala prenovo vseh sedežnih garnitur in financirala 

generalno čiščenje knjižnice, Mariborska knjižnica pa je financirala veliko nalepko z logotipom 

Mariborske knjižnice in manjša popravila knjižnične opreme. 
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Za Občino Hoče smo v prvi polovici leta pripravili popis in ovrednotenje manjkajoče knjižnične 

opreme. V letu 2018 je občina nabavila najnujnejšo računalniško opremo. 

 

V Knjižnici Janka Glazerja Ruše je Občina Ruše dodatno financirala generalno čiščenje prostorov v 

vrednosti 600 eur. V skladu z načrtovanim programom nakupa IKT opreme pa je sofinancirala tudi 

posodobitev opreme v Knjižnici Janka Glazerja Ruše v višini 4.000,00 eur, kar nam je omogočilo, da 

smo s prerazporeditvijo še primerne opreme posodobili tudi IKT v Knjižnici Bistrica ob Dravi.  

 
Načrtovani kazalniki – prostorski pogoji, investicije, vzdrževanje za leto 2018 

 
kazalnik uporabe rezultat 2017 cilj 2018 realizacija 

2018 

Število krajevnih knjižnic 19 19 19 

Število m2 prostora 5.427 5.427 5.427 

Število večjih  investicijskih vzdrževanj 0 2 2 

Število novih prostorov 0 0 0 

Število m2 prostorov na 1000 prebivalcev 29,9 29,9 29,9 

Delež doseganja m2 glede na standard  24 24 24 

Število prostorov brez ovir za gibalno omejene 14 14 14 

 

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 
 

 realizirano/nerealizirano 

Sistemizacija, reorganizacija, racionalizacija dela: povečanje števila zaposlenih, na tem 

področju ne dosegamo niti strokovnih priporočil niti določil podzakonskih aktov, razmere v 

proračunih temu ne sledijo. Spremljanje in evalviranje sistemizacije, po potrebi posodobitve 

delno realizirano 

(sistemizacija), zaposlovanje 

še vedno zakonsko omejeno 

Organizacija notranjega izobraževanja, prenos znanja: izobraževanja in strokovno 

usposabljanje zaposlenih, poudarek na internih izobraževanjih in prenosu znanja: 

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

izobraževanje s področja zaščite knjižnega gradiva; Cobiss3/Izposoja in Izpisi; prostorska 

analiza mreže (PAM); tematski sestanki za zaposlene. 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). 

večinoma realizirano 

Pridobivanje alternativnih finančnih sredstev: za že več let načrtovano pripravo 

kreativnega koncepta in strategije sponzorstev nimamo ne kadrovskih ne finančnih virov, 

zato si bomo po svojih zmožnostih in glede na posamezne priložnosti še naprej prizadevali 

za pridobitev donacij in sponzorstev. 

nerealizirano 

Prostovoljstvo v knjižnici – program za kreiranje spletnega portala Štajerci.si, ki ga bomo 

glede na možnost sodelovanja kandidatov izvajali tudi v letu 2018. Glede na potrebe 

delovnih procesov bomo pripravili še druge aktualne programe prostovoljstva. Izrabili bomo 

tudi možnost subvencioniranega zaposlovanja mladih. 

realizirano 

Raziskave in analize notranjega in zunanjega okolja knjižnice: redno spremljanje in 

analize zunanjega in notranjega okolja z dokumentom Profil enote; analizi stanja 

domoznanstva na območju bo sledila priprava (nacionalnih) strokovnih izhodišč za 

oblikovanje domoznanske zbirke oz. domoznanskega oddelka v okviru nalog Mariborske 

knjižnice kot osrednje območne knjižnice (OOK). 

obrazci Profil enote 

izpolnjeni, nadaljevanje, 

analize - nerealizirano 

Izvedba manjših raziskav med uporabniki, člani in nečlani v posameznih lokalnih okoljih, 

evalvacija učinkov pri zastavljenih strateških ciljih, in med zaposlenimi (merjenje 

zadovoljstva). 

nerealizirano 

Vodenje sistema kakovosti in poslovanje skladno z usmeritvami sistema:  

-Prilagoditev vodenja sistema kakovosti novemu standardu ISO 9001:2015 (kontekst 

organizacije in tveganja).  

realizirano 

-Izvedba dogovorjenih aktivnosti 2. faze prehoda na novo izdajo standarda. realizirano 

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

standard ISO 9001:2015. 

realizirano 

-Seznanitev zaposlenih z izvedenimi aktivnostmi. realizirano 

-Redno spremljanje Preglednice preventivnih, korektivnih ukrepov in izboljšav na kolegiju.   delno realizirano – glede na 

potrebe delovnih procesov. 

-Priprava materiala za vodstveni pregled in izvedba vodstvenega pregleda.   

-Zunanja presoja, izvedena po standardu ISO 9001:2015 v maju 2018. Istočasno zunanji 

presojevalci opravijo pregled izvedenih  aktivnosti 2. faze  prehoda na novo izdajo standarda 

realizirano 

-Oblikovanje ukrepov na priporočila zunanje presoje. Posredovano mnenje o 

priporočilih ZP na SIQ. 

-Priprava in izvedba informativnega izobraževanja za notranje presojevalce pred izvedbo 

notranje presoje. 

realizirano za NP 2017. 

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

predlogov zaposlenih.      

V letu 2018 izvedena NP za 

leto 2017, NP za 2018 ni 

bila izvedena. 

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

sistemom vodenja kakovosti. V primeru težave s finančnimi sredstvi izvedemo krajšo 

raziskavo s pomočjo anketnega orodja 1Ka (po e-pošti) ali preko vprašalnika na naši spletni 

strani.   

nerealizirano 

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


22 
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 2018        MK 0/Zapis št. 140 
 
-Manjše raziskave za različna področja med člani in nečlani v posameznih okoljih, lahko s 

pomočjo anketnega orodja 1Ka preko spletne strani Mariborske knjižnice.  

nerealizirano 

-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 glede na ponudbo izobraževanj 

in finančne možnosti. 

realizirano v okviru 

finančnih zmožnosti. 

Organizacija informacijskega sistema:  

-Posodobitev dokumentov s področja uporabe informacijske tehnologije – nadaljevanje 

realizacije iz leta 2017 

delno realizirano – potrebno 

prilagajanje Splošni uredba 

o varstvu osebnih podatkov 

2018 in novostim v IS 

-Priprava informacijske varnostne politike se prenese v 2019, enoten 

dokument na ravni OOK 

-Operativne naloge v skladu z načrtovanimi aktivnostmi strateškega cilja: Spremljanje 

sprememb v delovanju IS knjižnice in posodabljanje v skladu s finančnimi možnostmi, 

nadaljevanje načrtne dopolnitve, posodobitve in razporeditve IKT opreme v posameznih 

organizacijskih enotah knjižnice, vzdrževanje itd.  

realizirano 

-Nadaljevanje implementacije Office 365, ki smo jo pričeli v drugi polovici 2017: proučitev 

in načrt uporabe z izobraževanji zaposlenih ter načrt za uporabo SharePoint v MK. 

realizirana uskladitev Office 

365 z AD in Azure 

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

knjižnic na območju (Slovenska Bistrica, Lenart) 2018. Popis in analiza bosta pripravljena 

skladno s priporočili koordinacije osrednjih območnih knjižnic (OOK) v Narodni in 

univerzitetni knjižnici - CeZaR.  

nerealizirano (dogovor v 

okviru skupine 

koordinatorjev OOK, da se 

popis v 2018 ne izvaja) 

V Strateškem načrtu MK 2014-2020 in Programu Mariborske knjižnice 2018 je pod 

strateškim področjem 6: Promocija knjižnice, založniška dejavnost načrtovan tudi del 

internega komuniciranja, ki ga v poročilu uvrščamo pod področje Organizacija in delovanje 

knjižnice: 

-interno glasilo Informator – 5 številk  

-notranje komuniciranje: 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 

 
Notranja organizacija, ki je bila zastavljena na podlagi organizacijskega elaborata knjižnice leta 2005 

in usklajena s plačno reformo leta 2008 je sicer zasnovana sodobno in dovolj prilagodljivo, da je bila 

sprejemljiva in prilagodljiva tudi ob kasnejših ukrepih vlade, ki so posegali na področje kataloga 

delovnih mest za področje kulture. Zadnjih spremembe kolektivne pogodbe za kulturo pa so omejile 

nabor nekaterih, predvsem vodstvenih, delovnih mest, hkrati pa se tudi v razvoju posameznih področij 

in nalog knjižnice kažejo potrebe po spremembah v notranji organizaciji. V naslednjih letih bo 

zagotovo potrebno postaviti nov organigram, še prej pa stvari posodobiti v odloku o ustanovitvi, ki 

zdaj kot najvišjo organizacijsko stopnjo opredeljuje oddelek, pri tem pa delovnega mesta vodja 

oddelka sploh ni v katalogu delovnih mest za kulturo.  

 

Prav tako razvoj knjižnic prinaša nekatere nove vsebine in naloge, povezane z reorganizacijo 

območnosti (spodbujanje bralne pismenosti, spletna stran slovenskih splošnih knjižnic, koordinacija 

IKT, domoznanstvo) in tudi z zahtevami novih priporočil in standardov, sprejetih v letu 2018 

(knjižnične vloge).  

 

Do spremembe notranje organizacije, ki bo mogoča po posodobitvi odloka o ustanovitvi, smo 

organizacijsko in izvedbeno korektnost zagotovili z uvedbo Centra za spodbujanje bralne pismenosti, 

ki je umeščen v Oddelek za razvoj, vodje oddelkov pa so uvrščeni na ustrezno sistemizirana strokovna 

delovna mesta bibliotekar VII/2 oziroma bibliotekar z magisterijem in s položajnim dodatkom za 

vodenje. Trenutni organigram omogoča še nekaj sprememb umestitev posameznih služb, saj odlok o 

ustanovitvi ne določa, v katere oddelke so umeščene posamezne službe. Z vidika racionalizacije bi 
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bilo tako smiseln premik služb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, iz Oddelka za knjižnično mrežo v 

Center za spodbujanje bralne pismenosti. S tem bi postavili večjo ločnico med izposojo in 

dejavnostmi. Kaže se tudi vedno večja potreba po vzpostavitvi službe ali centra za domoznansko 

dejavnost, kar bo prav tako potrebno urediti v bližnji prihodnosti. 

 

Je pa notranja organizacija živ organizem, ki se mora prilagajati potrebam delovnega okolja in 

procesov, zato mora biti organigram postavljen čim bolj odprto. 

 

 

 
Organi upravljanja knjižnice 

 

Člani strokovnega sveta knjižnice: 

- Mag. Barbara Kovář (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) 
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4.3. Vodenje kakovosti in aktivnosti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov 

 

Vodenje kakovosti 

V Mariborski knjižnici smo do leta 2018 pri svojem poslovanju uporabljali sistem vodenja kakovosti 

po standardu ISO 9001. Procesi in njihovo spremljanje je bilo predpisano v Poslovniku kakovosti 

Mariborske knjižnice (Poslovnik), Strateškem načrtu Mariborske knjižnice za obdobje 2014-2020 

(Strateški cilj 6: Vodenje sistema kakovosti) in Programu dela 2018. 

 

Standard ISO 9001:2008 je dobil posodobitev z novo verzijo ISO 9001:2015. Aktivnosti za prehod na 

novo verzijo so potekale že v letu 2016 in 2017. V letu 2018 smo drugi fazi prehoda na novo verzijo 

pripravili zapis o kontekstu organizacije in tveganjih, zapise vključili v Poslovnik in ga dopolnili 

skladno z aktualnimi  spremembami v poslovanju knjižnice in zahtevami nove izdaje standarda. 

 

Na kolegiju smo, glede na potrebe, spremljali Preglednico korektivnih, preventivnih ukrepov in 

izboljšav (Preglednica), vodstveni pregled je bil izveden 18. maja. 

 

V rednem datumu notranje presoje, oktobra 2017, so potekale intenzivne priprave za prehod na 

Cobiss3, zato je bila notranja presoja prestavljena v leto 2018. Potekala je med 20. in 23. februarjem. 

Izvajalo jo je deset notranjih presojevalcev. Izobraževanje za notranje presojevalce smo izvedli 20. 

februarja. V prvem delu izobraževanja  so se presojevalci seznanili s pomenom motivacije in njeno 

povezavo z zahtevami standarda ISO 9001:2015, v drugem delu pa z razlikami med standardoma ISO 

9001:2008 in ISO 9001:2015. Ob tem so pomagali oblikovati vprašanja, skladna z novim standardom, 

ki so jih  kasneje uporabili na terenu. Izobraževanje sta izvedli predstavnica vodstva za kakovost in 

skrbnica sistema kakovosti. Presoja je potekala na izoblikovanem vzorcu, ki zajel službe, za katere 

standard zahteva presojo, in izbrane enote izposoje, ki kažejo vzorec organizacije knjižnice. 

Ugotovitve presoje so v Poročilu notranje presoje, ki je dostopno na intranetu Mariborske knjižnice. 

 

Novosti in značilnosti novega standarda smo zaposlenim predstavili 22. maja 2018. 

 

24. maja je bila opravljena zunanja presoja. Zunanjim presojevalcem Slovenskega instituta za 

kakovost in meroslovje (SIQ) smo pomagali pri pripravi urnika in jih spremljali na lokacije knjižnice, 

ki so jih v sklopu zunanje presoje obiskali. Na zaključnem sestanku so nas seznanili, v Poročilu o 

presoji/Audit report OSV 00605/2018 pa zapisali, da knjižnica izpolnjuje zahteve sistema vodenja na 

področju politike sistema vodenja, konteksta organizacije, obravnavanja ukrepov tveganj in 

priložnosti, obvladovanja dokumentiranih informacij, kompetentnosti, usposabljanja in zavedanja 

zaposlenih, komuniciranja, znanja organizacije, izpolnjevanja zakonodaje, obvladovanja dobaviteljev, 

obvladovanja sprememb in nenehnih izboljšav. Med presojo niso ugotovili neskladnosti z zahtevami 

standarda ISO 9001:2015, podali pa so devet priporočil. Priporočila bomo pri poslovanju upoštevali. 

 

Raziskav med zaposlenimi in tekoče notranje presoje, ki je bila načrtovana za oktober 2018, nismo 

izvedli. 

 

Konec leta 2018 smo se odločili, da zunanje presoje v letu 2019 ne bomo izvedli.  

 

Aktivnosti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov 

Pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov moramo upoštevati veljavno zakonodajo s tega  področja. 

Poleg Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1), ki sta 

najpogosteje uporabljena, je v veljavo stopila tudi Splošna uredba o varstvu podatkov (Splošna 

uredba), v angl. jeziku General Data Protection Regulation (GDPR).  
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S tem področjem smo se v splošnih knjižnicah pričeli seznanjati v začetku leta 2018, ko smo v okviru 

OOK izvedli izobraževanje Varstvo osebnih podatkov v luči nove direktive EU, v sodelovanju z 

Informacijskim pooblaščencem (IP). Aprila 2018 smo se na povabilo Združenje splošnih knjižnic 

(ZSK) skupaj z Mestno knjižnico Ljubljana, Knjižnico Grosuplje in Valvasorjevo knjižnico Krško 

vključili v delovno skupino za pripravo osnovnih izhodišč pri uvedbi uporabe Splošne uredbe v 

splošnih knjižnicah. V skupini smo reševali problematiko že pridobljenih osebnih podatkov, se 

dogovorili za vzorce dokumentov in posodobili ter popravili pogodbo za obdelavo podatkov z 

Institutom informacijskih znanosti IZUM. Pripravili smo osnutek vsebine gradiva o Splošni uredbi za 

izobraževanje direktorjev knjižnic in preverili možnosti imenovanja pooblaščene osebe za varstvo 

podatkov (DPO). Tako kot v večini splošnih knjižnic, smo se tudi v Mariborski knjižnici odločili, da 

imenujemo svojo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in njeno namestnico. O tem smo 

obvestili Informacijskega pooblaščenca. 

V času od imenovanja DPO so bile s področja  varstva osebnih podatkov opravljene naloge: 

- Seznanitev zaposlenih o Splošni uredbi. 

- Ureditev pošiljanja E-novic Mariborske knjižnice skladno s Splošno uredbo. 

- Sodelovanje pri oblikovanju elektronske prijave na tek ob Dnevu Mariborske knjižnice. 

- Sodelovanje pri določanju podatkov, ki jih zbiramo v okolju Cobiss. 

- Organiziranje lastništva in dostopov do datotek. Naloga še poteka. 

- Preverjanje skladnosti ponudbe Microsoft Azure s Splošno uredbo. 

- Sodelovanje pri oblikovanju prijave na Pravljični dan. 

- Pregled adrem, ki jih zaposleni uporabljajo za obveščanje ob različnih dogodkih in predlog 

njihovega oblikovanja. 

- Oblikovanje in pomoč pri implementaciji besedil v elektronskih sporočilih, ki uporabnika 

seznanjajo z našim ravnanjem z osebnimi podatki in mu omogočajo odjavo od obveščanja. 

- Priprava besedila Varovanje zasebnosti, ki je objavljeno na spletni strani Mariborske 

knjižnice. Besedilo uporabnike seznanja s pravnimi podlagami in načinom zbiranja podatkov, 

z obdobjem hrambe in pravicami posameznika, ki mu jih zagotavlja Splošna uredba. 

- Mnenje o videonadzoru. 

- Sodelovanje pri oblikovanju besedila vabila za Bralno značko za odrasle. 

- Na srečanju OOK naše knjižnice v Kamnici, so bili predstavljeni napotki in praktični primeri, 

ki jih ponuja stran IP. 

- Sodelovanje z uradom IP z vprašanji, ki jih je bilo potrebno razjasniti. 

- Sodelovanje z DPO IZUM-a in Mestne knjižnice Ljubljana. 

- Plan dela DPO za leto 2019. 

 

 

4.4. Organizacija informacijskega sistema 

 

Microsoft Azure 

Načrtovano posodobitev strežniškega sistema smo, glede na razpoložljiva finančna sredstva, usmerili 

v posodobitev na področju varnostnega kopiranja. Oblačno storitev DataStore smo zamenjali za 

Microsoft Azure (segment backup). Delo smo zastavili v obliki projektne naloge. Ker rešitev v 

splošnih knjižnicah še ni uporabljena, smo proučili pozitivne in negativnie plati, pripravili spremembe 

pri organizaciji postavitve na strežnikih (logistične, vsebinske) in preverili skladnost ponudbe z GDPR 

(General Data Protection Regulation oz. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ). Izvedli smo 

zbiranje ponudb, storitev izvajamo z mesečnim najemom. 
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Microsoft Office 365 mail in ostale funkcije 

Dokončali smo nadgradnjo informacijskega sistema s prehodom iz obstoječega mail sistema 

(Microsoft Exchange »on-premises«) na Microsoft Office 365. S tem smo pridobili e-poštni sistem, ki 

je neodvisen od stanja našega omrežja in nudi našim zaposlenim več prostora in naprednejše funkcije, 

predvsem pa je zaradi večje ažurnosti posodobitev varnejši in uporabnikom stalno ponuja najnovejše 

funkcije uporabe. S prehodom na Office 365 smo poleg novega sistema e-pošte pridobili možnost 

uporabe še mnogih drugih funkcij in storitev (kot na primer One Drive for business), ki jih bomo v 

prihodnosti postopoma vpeljevali v delovni proces. Načrt za uporabo SharePoint nadaljujemo v leto 

2019. 

 

Postavitev na strežnikih ob koncu leta 2018: 

Fizični strežniki: 

- AD host 

- Virtual 1(Replikator virtualnih strežnikov Virtual2) 

- Virtual 2(Hosting virtualnih strežnikov MBK) 

Virtualni strežniki: 

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

- Web (spletna stran MBK, intranet) 

- Data - novi (osebne mape) 

- Data 2 (intranet mape, 

-  Azure backup 

- Računovodstvo 

- Belinfo  

Oblačne storitve: 

- Azure (backup) 

- Office 365 (mail in ostale storitve) 

 

V času posodabljanja dokumentov s področja uporabe informacijske tehnologije je prišlo do 

sprememb na področju dostopov in arhiviranja, na to po0dročje je vplivala tudi Splošna uredba o 

varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation), ki je stopila v veljavo maja 

2018. Posodobitev dokumentov v skladu z uredbo izvajamo in bo dokončana v letu 2019. 

 

 

4.5.  Zaposleni 

 

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v vseh oblikah zaposlitve (za nedoločen in določen čas) zaposlenih 94 

delavcev. Dva delavca sta se v letu 2018 upokojila, en delavec je sporazumno prekinil delovno 

razmerje in sistematizirano delovno mesto smo zapolnili z novo zaposlitvijo. 

 

Tudi v letu 2018 smo bili uspešni 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 smo za določen čas zaposlili eno osebo. Žal nismo uspeli s prijavo za javna dela in v letu 2018 

nismo izvajali programa Pomoč v knjižnici.  

 

Petina zaposlenih  v kolektivu je moškega spola, povprečna starost pa je presegla mejo 50 let. Vsi 

redno zaposleni, ki opravljalo dela na delovnih mestih, kjer je zahtevan bibliotekarski izpit, 

izpolnjujejo pogoj, najvišji dosežen strokovni naziv pa ima 47% zaposlenih.  

 

V letu 2018 smo uspeli nekoliko zmanjšati odsotnosti zaradi bolezni, še vedno pa skupno število ur 

bolniških odsotnosti predstavlja obseg celoletne odsotnosti petih zaposlenih.  
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Zaposleni po virih financiranja na dan 31.12.2018 

 
Vir financiranja Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2018 

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  

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 0 

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) 90 

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

Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 1 

 

 

4.5.1. Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje 
 

 interno  zunanje  skupaj 

število ur 1.320 3.110 4.430 

število zaposlenih 94 68 162 

 

Izvedli smo večino načrtovanih izobraževanj, v velik del zunanjih in notranjih izobraževanj so bili 

vključeni vsi zaposleni. Največ ur izobraževanja je bilo namenjenih prehodu na nov računalniški 

program za izposojo COBISS 3. Vsi zaposleni so imeli izobraževanje s področja varstva pri delu in 

požarne varnosti, kot predvidevajo predpisi. Upravni delavci so se izobraževali na področju novosti v 

kadrovski in računovodski zakonodaji. Dve delavki sta opravili bibliotekarski izpit. Večina zaposlenih 

je bila na slovenskem knjižnem sejmu, drugih sejmov pa v letu 2018 nismo obiskali. Deset strokovnih 

 
Realizacija 

2017 

Realizacija 

2018 

% 

glede na vse ure 

leta 2018 

indeks 

2017/2018 

redno delo 147.332 146.132 76,40 99,18 

državni praznik 7.475 8.771 4,59 117,33 

letni dopust 23.711 23.901 12,50 100,80 

boleznine 12.858 10.848 5,67 84,36 

porodniško nadomestilo 0 927 0,48 0 

nadurno delo 433 693 0,36 160,04 

Skupaj 191.809 191.272 100  

popoldansko delo 39.452 26,99% rednega dela 

delo ob sobotah 5.876 4,02% rednega dela 
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delavcev se je udeležilo posvetovanja ZBDS, oba sodelavca za področje IKT sta se prav tako udeležila 

vseh pomembnejših izobraževanj in kongresov s tega področja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Zbogom C2, dobrodošel C3! 

 
 
 

 

 

Pomemben del strokovnega izpopolnjevanja smo izvedli sami, s prenosom znanja in z organizacijo 

predstavitev dobre prakse. Vsi notranji presojevalci so imeli pripravo na notranjo presojo. 

 

Tematski sestanki oddelka za razvoj, namenjeni vsem zaposlenim, so se izkazali za neučinkovite, ker 

so področja izobraževanja in informiranja večinoma vezana na posamezne skupine zaposlenih 

(izposojevalci, vodje enot, prireditve…). Zato smo se odločili, da jih izvajamo bolj ciljano, za 

posamezne skupine zaposlenih, kar je bilo v letu 2018 vezano na izobraževanje o elektronskih virih in 

prehoda na Cobiss3/izposoja in izpisi. 

 
4.6.  Interno komuniciranje 

 

Zaradi daljše odsotnosti direktorice nismo izvedli vseh načrtovanih aktivnosti na področju notranjega 

komuniciranja. To je bilo nekoliko na stranskem tiru tudi zaradi intenzivnih aktivnosti v povezavi z 

iskanjem lokacije za knjižnico in odpravljanja okvar in problemov v dotrajanih prostorih. Vse sile 

smo, tako kot že nekaj let zapored usmerjali v zunanje dejavnike.  

 

Tako nismo realizirali načrtovanega delovnega obiska vodstva po krajevnih knjižnicah, službah in 

oddelkih. Tudi seje kolegija so bile neredne. So pa vodje oddelkov izvedli načrtovane strokovne 

sestanke, redno so potekale tudi seje nabavne komisije. 

 

Skladno s programom dela so zaposleni sodelovali v projektnih in delovnih skupinah: 

 Delovna skupina za izvajanje nalog osrednjih območnih knjižnic  

 Delovna skupina za uporabnike s posebnimi potrebami 

 Delovna skupina za poenoten dostop zunanjih uporabnikov do spleta 

 Delovna skupina za prireditve in dejavnosti za mlade bralce 

 Delovna skupina za pripravo postavitve in združevanja fondov ter baz bralcev je bila v 

mirovanju, ker je program dela skupine vezan na pripravo knjižničnega fonda v zvezi z 

realizacijo nove osrednje knjižnice, kar se v letu 2018 ni zgodilo. 

 Člani delovne skupine za digitalizacijo - projekti digitalizacije na nivoju MK in OOK –  in 

člani delovne skupine za domoznanstvo v okviru Mariborske knjižnice kot OOK so aktivnosti 

reševali kar v okviru delovne skupine za izvajanje nalog osrednjih območnih knjižnic. 
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Načrtovani kazalniki – kadri 
 

kazalniki rezultat 2017 cilj 2018 rezultat 2018 

Število zaposlenih (redni) 89 90 89 

Delež zaposlenih glede na minimalne zahteve Pravilnika 92,7  93,9  92,7 

Delež zaposlenih glede na Standarde za splošne knjižnice 72,3  73,3  72,3 

Število javnih kulturnih prireditev na zaposlenega 12 12 13 

 

 

4.6.1. Interno glasilo Informator 

 

Zaradi daljše odsotnosti glavne urednice Informatorja smo izdali 4 številke internega glasila 

Informator (namesto načrtovanih 5) v tiskani in elektronski obliki. 

 
 

Informator št. 155, marec-avgust 2018, str. 4 
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4.6.2. Intranet Mariborske knjižnice 

 

Zaposleni so leta 2018 prek intraneta prejeli 4 okrožnice in 10 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 

 
20. in 21. aprila 2018 smo se v okviru strokovne ekskurzije kolektiva Mariborske knjižnice podali na 

Hrvaško in spoznavali kulturne in naravne znamenitosti Osijeka, Kopačkega rita in Vučedola. 

 

 

Sodelavci MK na strokovni ekskurziji, april 2018 (foto N. Konec) 

8.12. smo organizirali prednovoletno srečanje zaposlenih, na katerega smo po običaju povabili tudi 

naše upokojene sodelavce. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju in ponovno se je pokazalo, da si 

naši nekdanji sodelavci, čeprav veliko sedanjih ne poznajo več, zelo želijo tovrstnih srečanj. 

 

 

4.7. Nagrade zaposlenim in knjižnici 
 

datum nagrada, priznanje prejemnik 
23. 11. 2018 Priznanje IBBY Monika Čermelj 

April 2018 Priznanje MKL za pionirsko delo na področju dela z mladimi bralci Darja Kramberger, upokojena 

ravnateljica knjižnice 

20.11.2018 Priznanje bronasti znak ZPM Maribor Maja Logar, vodja Službe za 

mlade bralce 
 

Priznanje Darji Kramberger      Monika Čermelj, dobitnica priznanja IBBY 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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 2018        MK 0/Zapis št. 140 
 
 

5. UPRAVLJANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE 

 

5.1. Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti 

 
Strateško področje 3: Upravljanje knjižnične zbirke 

 
 realizirano/nerealizirano 

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 

delno realizirano 

Nabava relevantnih elektronskih virov oz. podatkovnih zbirk za potrebe 

Mariborske knjižnice in zagotavljanje oddaljenega dostopa do baz tudi za uporabo 

na širšem območju OOK (Lenart in Slovenska Bistrica) 

realizirano 

Nadaljevanje sanacije in preoblikovanja obstoječih knjižničnih zbirk: Knjižnica 

Šentilj, Knjižnica Lovrenc na Pohorju in Knjižnica Ruše.  

realizirano 

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 572.489,54 EUR, in sicer:  

- sredstva občin: 300.969,00 EUR,  

- sredstva Ministrstva za kulturo: 131.103,00 EUR (od tega 118.603,00 EUR redna sredstva in 

12.500,00 EUR z naslova osrednje območne knjižnice),  

- lastna sredstva: 140.417,54 EUR (od tega 324,07 EUR sredstva, zbrana z akcijo Darujem in berem 

in 140.093,47 EUR druga lastna sredstva).  

 

 

leto knjige neknjižno serije vse gradivo 

2018  488.599,52  22.579,99  61.310,03  572.489,54 

2017 451.939,19 23.615,92 59.925,77 535.480,88 

2016 502.057,12 27.449,09 58.715,31 588.221,52 

2015 437.615,56 19.487,77 61.814,42 518.917,75 

2014 484.552,45 30.339,68 62.733,50 577.625,63 

2013 515.292,72 22.809,18 61.856,16 599.958,06 

2012 437.050,79 26.898,78 65.063,53 529.013,10 

2011 491.318,76 56.850,39 73.112,11 621.281,26 

2010 540.694,52 40.368,38 72.419,92 653.482,82 

 

Sredstva za nakup knjižničnega gradiva so od leta 2010 v upadu. Leta 2013 smo negativni trend 

skušali zajeziti s skrajnim ukrepom, uvedbo članarine, predvsem z namenom, da bi pridobili dodaten 

finančni vir za povečanje nakupa knjižničnega gradiva. Občutno se je poslabšalo financiranje s strani 

občin in Ministrstva za kulturo, zato smo z lastnimi sredstvi zagotavljali minimum nabave in 

vzdrževali dotok najbolj ključnih in iskanih knjižnih naslovov tekoče založniške produkcije. Kljub 

temu smo nabavno politiko v okviru zagotovljenega financiranja v 2018 izvajali skladno s strokovnimi 

priporočili za oblikovanje knjižnične zbirke. Prizadevali smo si ohraniti predpisana razmerja glede 
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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. 

 

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. Žal 

nismo mogli kupiti zadostnega števila izvodov, da bi lahko vse naslove razporejali tudi v manjše 

knjižnične enote. 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 je obrestovalo, saj smo dosegli 21,5% popust pri nabavi 

monografij v znesku 108.833,94 EUR, ki smo ga v celoti namenili za povečanje števila nakupljenih 

izvodov gradiva. Kar največ kvalitetnega gradiva si prizadevamo pridobiti tudi s pomočjo darov. 

 

Indeks financiranja nakupa 17/18 s strani občin je 109, pri sredstvih Ministrstva za kulturo 98, pri 

lastnih sredstvih 112, v skupnem znesku namenskih sredstev pa 107.  

 
Načrtovani kazalniki – gradivo v letu 2018 (prirast in zaloga – izvodi) 

kazalniki rezultat 2017 plan 2018 realizacija 2018 

Število prirasta 31.252 50.053 31.791 

Prirast na prebivalca 0,17 0,27 0,17 

Število zaloge 862.016 875.000 874.999 

Število enot v zbirki na 

prebivalca 4,75 4,80 4,81 

 

Nabava gradiva v 2018 (nakup) 

Minimalni standard in osnova za načrtovanje: 250 enot na 1000 prebivalcev po skupni povprečni ceni 20,00 

EUR. Podatek o številu prebivalcev: Portal SI-STAT dne 1. 1. 2017 

KNJIŽNIČNO 

GRADIVO 

realizacija 

2017 v EUR 

plan 2018  

izvodi 

plan 2018 v  

EUR 
realizacija 2018 

v EUR 

realizacija 2018 

izvodi 

knjige 451.939,19 45.503 890.593 488.599,52 25.163 

neknjižno g. 23.615,92 4.550 51.752 22.579,99 1.321 

serijske publik. 59.925,77  58.715 61.310,03 865 

 SKUPAJ 535.480,88 50.053 1.001.060 572.489,54 27.349 

 

Knjižnično 

gradivo -

FINANCERJI plan 2018 v EUR 
odobreno -  

pogodbe 2018 

 

realizacija 2018 

v EUR 

občine 700.742 300.969 300.969 

MZK  300.318 118.603 118.603 

MZK-OOK 11.500 11.500 12.500 

lastna sredstva 130.000 100.000 140.417,54 

SKUPAJ 1.142.560 531.072 572.489,54 
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OBČINA prebivalci 

sredstva 

občin - 

realizacija 

2017 

plan 2018 

-potrebna 

sredstva v 

EUR  

sredstva 

občin -  

pogodbe 

2018 

sredstva 

občin-

realizacija 

2018  

Maribor 111.079 150.000,00 624.331 170.000 170.000 

Duplek 6.803 5.000,00 35.838 5.000 5.000 

Hoče 11.285 6.200,00 59.573 8.200 8.200 

Kungota 4.788 10.000,00 25.163 11.000 11.000 

Lovrenc 3.055 10.500,00 16.785 10.500 10.500 

Miklavž 6.566 21.133,00 34.372 21.133 21.133 

Pesnica 7.365 10.000,00 38.787 10.000 10.000 

Rače-Fram 7.150 8.000,00 37.379 10.000 10.000 

Ruše 7.075 26.528,00 37.660 26.362 26.362 

Selnica 4.470 10.971,80 24.776 10.474 10.474 

Starše 4.005 3.300,00 21.107 3.300 3.300 

Šentilj 8.371 15.000,00 45.289 15.000 15.000 

Skupaj 182.012 276.632,80 1.001.060 300.969 300.969 

 

 

5.2.1. Primerjava nabave 2017/2018 

 

sredstva knjige neknjižno gradivo* serijske publikacije** 

2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 

535.480,88 572.489,54 107 451.939,19 488.599,52 108 23.615,92 22.579,99 96 59.925,77 61.310,03 102 

 37.008,66   36.660,33   -1.035,93   1.384,26  

 

povprečna cena knjige neknjižno gradivo* serijske publikacije** 

2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 

20,50 20,68 +0,88 19,35 19,42 +0,36 12,47 13,68 +9,70 68,96 70,07 +1,61 

*Neknjižno gradivo na fizičnem nosilcu ali dostopno na daljavo 

**Serijske publikacije na fizičnem nosilcu ali dostopne na daljavo 

 

 

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 

181.870 prebivalcev bi morali letno pridobiti 45.468 izvode knjig. Realiziran prirast v letu 2018 je bil 

28.371 izvodov, kar pomeni, da smo pri prirastu knjig dosegli le 62,40% standarda. 

 

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 181.870  
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prebivalcev pomeni 7.275 enot. Realiziran prirast v letu 2018 je bil 1.698 izvodov, torej smo pri 

neknjižnem gradivu dosegli le 23,34 % standarda. 

 

PRIRAST 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

knjige 31.485 32.512 29.645 26.517 33.429 31.805 28.300 30.302 27.532  28.371 

neknjižno 3.251 4.112 4.900 3.050 2.521 3.293 2.091 2.110 1.850  1.698 

serijske 2.625 2.424 2.207 2.076 1.592 1591 1.758 1.835 1.870  1.722 

SKUPAJ 37.361 39.048 36.752 31.643 37.542 36.689 32.149 34.247 31.252  31.791 

 

 

5.2.3. Nakup elektronskih virov, dostopnih na daljavo: 

- Biblos: osnovni paket 218 naslovov; zakup izposoj 112 naslovov; skupaj dostopnih 774 naslovov 

- Delo premium  

- Encyclopædia Britannica online 

- GV IN: poslovni splet 

- IKS : revija za računovodstvo in finance 

- IUS-INFO: pravni informacijski sistem 

- Kemija v šoli in družbi 

- Knjižničarske novice  

- PressReader (zbirka več deset tisoč časnikov in časopisov) 

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

- Večer 

 

5.2.4. Poraba sredstev za nakup knjižničnega gradiva 

 

Poraba sredstev po 

knjižničnih enotah in vrstah 

gradiva 

knjige neknjižno 

gradivo 

serijske 

publikacije 

skupaj 

Knjižnica Rotovž 80.206,96 125,07 3.228,50 83.560,53 

Čitalnica 6.762,42 46,91 12.381,96 19.191,29 

Pionirska knjižnica Rotovž 24.296,44 657,93 1.729,23 26.683,60 

Knjižnica Tabor 21.352,37 10,99 1.495,63 22.858,99 

Knjižnica Nova vas 35.295,57 1.570,23 3.755,14 40.620,94 

Pionirska knjižnica Nova vas 16.818,33 7.524,22 939,87 25.282,42 

Potujoča knjižnica 68.466,69 269,16 1.276,96 70.012,81 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 11.757,32 67,29 153,25 11.977,86 

Knjižnica Duplek 14.702,37 67,29 519,72 15.289,38 

Knjižnica Hoče 18.188,86 91,05 1.187,55 19.467,46 

Knjižnica Kamnica 15.661,05 67,29 1.439,00 17.167,34 

Knjižnica Lovrenc na 

Pohorju 

17.287,58 67,29 666,80 18.021,67 

Knjižnica Pekre 13.209,71 67,29 1.095,72 14.372,72 

Knjižnica Pobrežje 29.302,17 85,85 2.069,28 31.457,30 

Knjižnica Pesnica 16.489,66 67,29 676,10 17.233,05 

Knjižnica J. Glazerja Ruše 28.333,65 67,29 1.151,53 29.552,47 

Knjižnica Studenci 12.044,29 67,29 745,34 12.856,92 

Knjižnica Selnica ob Dravi 18.048,73 67,29 1.722,12 19.838,14 
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5.3.  Zaloga 

 
31. 12. 2018 je bila zaloga knjižničnega gradiva 874.999 enot, od tega 807.670 knjig, 57.965 enot 

neknjižnega gradiva in  9.364 letnikov serijskih publikacij.  

 

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

znaša 727.480 knjig in 72.748 enot neknjižnega gradiva za 181.870 prebivalcev. Pri knjigah dosegamo 

standard za zalogo 111,02%, pri neknjižnem gradivu pa 79,68%, kar pomeni 0,3 enote na prebivalca.  

 

Primerjalno z letom 2017 se je temeljna zaloga knjig povečala za 11.713 enot, zaloga neknjižnega 

gradiva pa za 1.039 enot. Zaloga serijskih publikacij je višja za 231 letnikov. 

 
5.4.  Odpis knjižničnega gradiva 

 

V letu 2018 smo odpisali 18.808 enot knjižničnega gradiva, od tega 16.658 knjig, 659 enot 

neknjižnega gradiva in 1.491 letnikov serijskih publikacij. Pri odpisu gradiva smo ravnali v skladu z 

navodili NUK za izločanje in odpis knjižničnega gradiva in internimi pravilniki, ki podrobno 

opredeljujejo notranje postopke odpisa. V NUK smo posredovali 17 odpisnih seznamov s 5.354 

naslovi oz 6.851 izvodi odpisanega gradiva. Glede na prejete zahtevke smo v NUK poslali 54 izvodov 

izbranega gradiva.  

 

5.5.  Oprema, popravilo in vezava knjižničnega gradiva 

 

V opremi gradiva smo ovili in opremili z nalepkami 29.347 knjig in 1.001 enoto neknjižnega gradiva. 

Skupaj smo opremili  30.348 izvodov knjižničnega gradiva.  

V knjigoveznici smo vezali 312 knjig, popravili pa smo jih 1.566. 

 

 

5.6.  Posebne zbirke 

 

5.6.1.  Zbirka igrač – Igroteka 

 

Naša igroteka je največja zbirka igrač v Sloveniji. Deluje že 26 let. Igralnemu gradivu je namenjene 

veliko pozornosti, saj omogoča številne možnosti uporabe, tako pri bibliopedagoškem delu z mladimi 

bralci kot tudi z izposojo na dom, kjer krepi družinske vezi v prostem času. Zbirka vključuje različne 

vrste iger in igrač, ki spodbujajo otrokovo domišljijo, koncentracijo, logiko, mišljenje, ustvarjalnost, 

vztrajnost in natančnost ter razvijajo različne otrokove sposobnosti in znanja. 

Knjižnica Šentilj 21.131,48 67,29 1.988,61 23.187,38 

Knjižnica Tezno 18.866,39 67,29 1.366,50 20.300,18 

Izposoja/dom 0,00 0,00 217,85 217,85 

Filmski center - Filmoteka 346,00 2.534,63 15,29 2.895,92 

AV zbirka 31,48 4.208,78 0,00 4.240,26 

DZ zbirka 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serije – dostop na daljavo     21.488,08 21.488,08 

Biblos – dostop na daljavo   4.714,98   4.714,98 

Skupaj 488.599,52

222222 

22.579,99 61.310,03 572.489,54 
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V letu 2018 smo iz  Igroteke Mariborske knjižnice izposodili 12.995 igrač, kar je za 693 izvodov 

manj  kot v letu 2017.  

 

Za nakup novih iger in igrač smo porabili 7.054,30 EUR. Nabavo smo usmerili v nakup motoričnih 

igrač za najmlajše in otroke s posebnim potrebami, ter konstrukcijskih igrač (električna vezja, 

poskusi…) in družabnih iger za starejše otroke. 

 

Nabavljenih je bilo 173 naslovov oziroma 173 izvodov igrač. Z darovi smo pridobili 6 naslovov, 

oziroma 6 izvodov igrač. Iz zbirke smo odpisali 105 poškodovanih igrač. Zaloga v Igroteki je 5.459 

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 

2018 173 173 7.054,30 105 5.459 12.995 

 

Pozornost namenjamo 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.  

 

V zbirki so tudi igrače, ki se prekrivajo s književnimi junaki, literarnimi deli in njihovimi prenosi v 

igrani in animirani film in tako povezujejo raznoliko knjižnično gradivo Pionirske knjižnice Nova vas. 

Posebej oblikovana zbirka arhivskih igrač kaže naravnanost Igroteke že od njenega začetka. Celotna 

arhivska zbirka je zaradi prostorske stiske v skladišču preusmerjena v sosednjo enoto v pisarno, kjer 

obdelujemo igrače. 

 

Pri izposoji in svetovanju je zelo pomembno poznavanje zbirke, ter znanje in interes zaposlenih. 

Svetovalno delo pri otrocih in njihovih starših je nujno pri izboru iger in igrač in bi naj ustrezalo 

njihovim željam in potrebam. Posebna veja informacijskega dela je usmerjena v svetovanje  

vzgojiteljem in učiteljem, ki v svoje delo vključujejo  igrače iz Igroteke. Uporabniki morajo ob 

izposoji dobiti izčrpne informacije o igrači in njeni uporabi, kar zaradi kadrovskega primanjkljaja tako 

v Igroteki, kot v enoti, žal večkrat ni izvedljivo. Pomanjkanje  prostora je pripeljalo do preusmeritve 

precejšnjega dela zbirke (igre in igrače v več izvodih) v kletne prostore sosednje enote. 

 

S priložnostnimi razstavami v Pionirski knjižnici Nova vas, ki so tematsko oblikovane in sledijo 

aktualnemu dogajanju, predstavljamo posamezne segmente iger in igrač iz zbirke (letni časi, 

praznovanja, prva matematika, pisanje, črke, začetek šole, miselne igre…). Posebno pozornost v enoti 

namenjamo tudi igralnemu kotičku, v katerem smo  v letu 2018 zabeležili 2.433 obiskovalcev. Te 

podatke za statistiko obiska beležimo ročno in je to le približek dejanskega obiska. 

 

Igroteka omogoča opremljanje igralnih kotičkov tudi v drugih knjižnicah naše knjižnične mreže. V 

njih, kljub pomanjkanju prostora, otrokom ob obisku knjižnice v vseh naših enotah ponudimo 

možnost, da spoznajo igrače Igroteke Pionirske knjižnice Nova vas in se z njimi poigrajo. 

 

Igroteko smo v letu 2018 predstavljali ob mednarodnem dnevu iger in igranja (28. maj), ter v našo 

knjižnico povabili otroke iz vrtca Jadvige Golež in odrasle udeležence Varstveno delovnega centra 
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Sožitje. Pripravili smo bogat nabor novih in starih družabnih iger večjih formatov, manjših družabnih 

iger  in nekaj skupinskih (timskih) iger.  

 

Pri odpisu iger in igrač smo upoštevali vse pomanjkljivosti pri posamezni igrači (opombe na spremnih 

listkih), zato je bil odpis v letu 2018 nekoliko večji. Odpisane igrače smo podarili Vrtcu Jadvige Golež 

enota Cesta zmage, ter Osnovni šoli bratov Polančičev Maribor in Osnovni šoli Rada Robiča Limbuš. 

 

 

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. 

 

Študijska zbirka je bila osnovana skupaj s Službo za mlade bralce in z revijo Otrok in knjiga in je 

dragocena tovrstna zbirka na širšem slovenskem območju. 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 v zbirki je namenjeno izposoji, njen leposlovni del pa ima status omejenega 

dostopa in je na voljo za interno in čitalniško uporabo. Zaradi prostorske stiske v Pionirski knjižnici 

Rotovž smo v letu 2016 leposlovno gradivo in arhivo serijskih publikacij prestavili v skladiščne 

prostore na Rotovški trg 2, kjer so še danes. 

 

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 2018 obsegala 11.235 izvodov knjižnega gradiva 

(+492 izvodov), od tega 2.932 strokovnega (+109 izvodov) in 8.303 leposlovnega (+383 izvodov), 672 

letnikov serijskih publikacij in 395 izvodov neknjižnega gradiva (+22 izvodov).  

 

Izvajanje dejavnosti za otroke in mladostnike ob Študijski zbirki mladinske književnosti 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 pisateljev, 

pesnikov,  ilustratorjev in oblikovalcev. 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. Delež knjig za arhivski zbirki kupujemo tudi za potrebe igralnic v obeh 

knjižnicah.   

 

Pripovedovalke in pripovedovalci so za svoje delo že v preteklosti pripravljali odlične prevode v 

arhivsko zbirko vključenih slikanic in tako je še danes. Celotno prevedeno gradivo je skenirano in 

urejeno po avtorjih publikacij in prevodov. 

   

Zaloga arhivskih zbirk slikanic je v letu 2018 znašala 2.012 izvodov knjižnega (+110 izvodov) in 

300 izvodov neknjižnega gradiva (+24 izvodov).   
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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 

2018 smo nabavili 248 naslovov oziroma 265 izvodov neknjižnega gradiva, 60 naslovov oziroma 60 

izvodov knjig in 1 naslov serijskih publikacij. Filmska zbirka šteje 8.764 enot neknjižnega gradiva, 

1.310 knjig in 16 izvodov serijskih publikacij. 

 

 

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 2018 smo pridobili 322 naslovov oziroma 502 izvoda neknjižnega gradiva. Zbirka AV gradiva 

šteje 17.011 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 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 zborovsko glasbo ter z glasbenimi in neglasbenimi 

zvočnimi posnetki.   

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 
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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 2018 smo nabavili 135 naslovov oziroma 148 izvodov glasbenih zvočnih posnetkov ter 29 

naslovov oziroma 49 izvodov notnega gradiva. V zbirki je 7.488 izvodov zvočnih posnetkov in 1.027 

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 
 

 realizirano/nerealizirano 

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 

 

nerealizirano 

-Zdravstveni kotiček/Bralna lekarna: 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 

realizirano 

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

-Programi, prilagojeni družinam s poudarkom na družinski pismenosti. delno realizirano  

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

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

enotah – v skladu s programom OOK in planom vseh prireditev in dejavnosti v knjižnici.  

realizirano 

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; 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: preučitev možnosti za uvedbo 

postajališča bibliobusa; september – december: UKC/Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Materinski dom, 

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

realizirano, razen 

Gradišče na Kozjaku 

-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): 

realizirano 

-Digitalizacija gradiva o lovstvu na območju Dupleka, objava na Kamri delno realizirano 

-Nadaljevanje digitalizacije publikacij PGD Maribor-mesto, objava na Kamri delno realizirano 

-Nadaljevanje digitalizacije publikacij Gradivo za zgodovino Maribora, objava na dLib realizirano v 2019 za 

2018 (ostanek sredstev 

od 2018) 

-Promocija zbirk na območju – tudi v okviru programa OOK. Serija predavanj domoznanskega značaja 

po enotah, predstavitev domoznanskega portala Kamra in digitalne knjižnice Slovenije dLib. 

realizirano 

Možnost vračanja gradiva na kateri koli lokaciji v mreži:  

-Vključena tudi možnost naročanja gradiva na različne lokacije v mreži MK in zunaj nje. Proučitev 

možnosti in obstoječih praks (zunanji izvajalec, logistika…). 

nerealizirano 

Priprava izhodišč za oblikovanje ponudbe nadstandardnih plačljivih storitev (v skladu z novo 

Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic, če bo sprejeta v letu 2018).  

nerealizirano 
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6.2.   Knjižnična dejavnost v krajevnih knjižnicah 

 

Dejavnost v krajevnih knjižnicah 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.  

 

Spodnja tabela prinaša razmerje med realizacijo 2017, načrtovanimi cilji 2018 in realizacijo 2018. V 

letu 2018 je bila knjižnična dejavnost v krajevnih knjižnicah v največji meri zaznamovana s prehodom 

na nov računalniški program, navzven pa je bila v največji meri naravnana na predstavitev knjižničnih 

vsebin in knjižnice kot prostora srečevanja, druženja in navdiha. Pri številu ur dostopnosti, številu 

obiskov, številu izposojenih enot in številu posredovanih informacij beležimo negativen trend tako 

glede na realizacijo v letu 2017 kot na zastavljene cilje v letu 2018. Število članov se je glede na 

realizacijo v letu 2017 povečalo, ne pa tudi glede na načrtovane cilje v letu 2018. Pri številu prireditev, 

številu obiskovalcev na prireditvah in številu dostopov do naročenih e-virov beležimo pozitiven trend 

tako glede na realizacijo 2017 kot glede na načrtovane cilje za leto 2018. Na teh področjih smo 

načrtovane cilje tudi presegli. Na področjih, ki smo jim namenili več pozornosti in smo aktivnosti 

peljali do uporabnikov ciljano, beležimo opazen dvig uporabe: uporaba knjižnice na daljavo (na 

primer: v letu 2017 smo izpeljali vzorčni primer izobraževanja na to temo v Občini Selnica ob Dravi), 

uporaba e-knjig (organizirali interno izobraževanje na to temo) in obisk ter izvedba prireditev. Tudi pri 

tem je pomembno dejstvo, da je obisk prireditev za obiskovalce brezplačen. V prihodnje lahko 

pričakujemo vse več uporabe knjižnice na daljavo in večji virtualni obisk, saj smo ob koncu leta 

določenim kategorijam uporabnikov omogočili spletni vpis.   

 
Načrtovani kazalniki uporabe storitev za leto 2018 

kazalniki rezultat 2017  cilj 2018 Rezultat 

2018 

% 

cilj/rezultat 

2018 

Število ur odprtosti –  

dostopnosti krajevnih knjižnic, bibl. in prem. z. 

35.714 35.555 33.539 -5,67 

Število bibliobusnih postajališč 44 44 45 +2,27 

Število članov 31.803 33.205 31.959 -3,75 

število obiskov (fizični in virtualni) 964.754 969.300 945.738 -2,43 

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva 1.633.910 1.670.000 1.496.894 -10,37 

Število prireditev 1.140 980 1.227 +25,20 

Število obiskov prireditev 64.304 67.200 68.647 +2,15 

število dostopov do naročenih e-virov 4.113 4.280 5.652 +32,06 

število posredovanih informacij 153.317 131.674 130.113 -1,19 

 

Krajevne knjižnice so bile v letu 2018 odprte za obiskovalce manj kot v letu 2017. Kljub primerjalno 

manjšemu številu ur odprtosti pa še vedno presegamo uradne usmeritve glede števila ur dostopnosti 

knjižnične dejavnosti, in ki jih predpisujejo zakonski dokumenti. 

 

Vzroki za 6,09 % manjšo odprtost so v največji meri povezani z dejstvom, da so v letu 2018 državni 

prazniki za razliko od preteklih let prišli na delovne dni.  

Drugi vzroki za manjšo odprtost so: 

- opozorilna stavka javnega sektorja, 

- vzdrževalna dela, tehnične motnje (npr. izpad elektrike), poplava,  

- neugodne vremenske razmere (bibliobus), 
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- spremenjen delovni čas v Knjižnici Selnica ob Dravi, 

- zaprtost po letnem delovnem načrtu (prehod na novo programsko opremo v izposoji C3, 

inventure) 

- druga zaprtosti po letnem delovnem načrtu (strokovna ekskurzija, izredna zaprtost krajevnih 

knjižnic 28.4., udeležba na strokovnem srečanju potujočih knjižnic). 

 

V letu 2015 smo spremenili metodologijo beleženja informacij in z njo nadaljevali v letu 2018. 

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

posredujemo informacije o gradivu in iz gradiva. Glede na predhodno leto beležimo za 17,6 odstotka 

manj posredovanih informacij. Zakaj imamo v tem letu takšne upad, lahko le predvidevamo. Pregled 

statistik po enotah po tednih beleženja nas usmerja k razlagi, da je po treh letih ponovno potrebno 

opozoriti zaposlene o nujnosti in odgovornosti beleženja informacij.  

 

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

(oboje brez postajališč premičnih zbirk) in prirast knjižničnega gradiva v zadnjih petih letih.  

 
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 

2018 31.025 28.865 31.791 

 

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. Zgovorna je tudi primerjava z uporabo e-knjig. Več e-knjig je na 

razpolago, večja je izposoja, in to se kaže tudi v več kot šestdeset odstotnem povečanju uporabe glede 

na leto prej. 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. Ob tem pa 

so poseben faktor tudi neprimerni prostori. Ne le v osrednji knjižnici, temveč tudi v nekaterih 

krajevnih (npr. Knjižnica Studenci) in občinskih knjižnicah (npr. Knjižnica Pesnica).  

 

6.2.1. Člani, obisk, izposoja, oddaljen dostop 

 
 člani število prebivalcev delež članov na prebivalce v % 

mladi  24.097 42,94 

odrasli 157.773 13,70 

skupaj 181.870 17,57 

 

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


43 
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 2018        MK 0/Zapis št. 140 
 

 
 člani število članov deleži po kategorijah članov v % 

mladi  10.347 32,38 

odrasli 21.612 67,62 

skupaj 31.959 100,00 

 

 
 

 
 

 

obisk  število obiskovalcev delež vseh obiskov v % 

mladi 103.266 22,73 

odrasli 351.086 77,27 

skupaj 454.352 100,00 
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 izposoja knjižničnega gradiva 

(po namembnosti) število izposojenih izvodov delež v %  

mladi 544.702 36,39 

odrasli 952.192 63,61 

skupaj 1.496.894 100,00 

 

 
 

 

    izposoja 

knjižničnega 

gradiva po 

vrstah gradiva leposlovje 

strokovno 

gradivo periodika 

 

 

 

neknjižno gradivo 

 

 

 

skupaj 

mladi  368.160 122.232 3.444 50.866 544.702 

odrasli 524.923 327.782 54.768 44.719 952.192 

Skupaj 893.083 450.014 58.212 95.585 1.496.894 
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6.2.2. Opomini in izterjava gradiva 
 

V letu 2018 smo pri evidentiranju opominov uvedli spremembo za poletni čas. Prej smo opomine v 

času poletnega urnika sprožali samo za enote, ki so bile med letom odprte pet dni v tednu, v letu 2018 

pa smo jih izdelovali po rednem urniku za vse enote tudi v poletnem času. 

 

Zamudnikom smo izstavili 17.429 opominov, od tega je bilo 1.046 opominov poslanih priporočeno.   

 

Podatki za letno poročilo izterjave zajemajo obdobje od 1. 1. do 18. 10. 2018. V tem času v 4. opomin 

zapadlo 391 članov, ki so skupaj imeli izposojenih 883 izvodov gradiva. Agenciji smo posredovali 

tudi seznam članov, ki so v izterjavo zapadli v letu 2013 in do konca leta 2017 svojega dolga še niso 

poravnali. Teh je bilo 179. 

 

Če k skupnemu dolgu izterjave za leto 2018 prištejemo tudi ponovno obdelavo primerov izterjave za 

leto 2013, je skupni dolg v letu 2018 znašal 26.508,70 EUR oziroma 36.939,50 EUR, od tega so bili 

stroški 4. opomina in zamudnine 15.507,00 EUR. Do konca leta je agencija izterjala 9.237,80 EUR 

stroškov, kar predstavlja 60% uspešnost.  

 

 
 

Zamudniki so dolgovali tudi 739 enot gradiva v skupni vrednosti 22.358,37 EUR. Preko agencije ali 

direktno so vrnili gradivo v vrednosti 14.548,64 EUR, kar predstavlja 65% uspešnost. Vrednost knjig, 

ki so jo poravnali, znaša  2.019,96 EUR. 

 

 

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.  
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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.  

 

Če smo v preteklih letih zabeležili največ pritožb zaradi finančnih transakcij, se je v zadnjih letih, kar 

velja tudi za preteklo leto povečalo število pritožb zaradi pomanjkanja aktualnega gradiva in predolgih 

čakalnih vrst pri rezervaciji gradiva, kljub temu, da že praviloma takšnemu gradivu, za katerega 

ocenjujemo, da bo zanj veliko povpraševanje, skrajšamo izposojevalni rok na štirinajst dni, člani na 

želeno gradivo čakajo tudi več mesecev.  

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 vpisov je bilo pozitivnih in so se navezovala na pohvalo našega 

dela, prijaznost in korektnost, nekaj je bilo kritik, pritožb, pripomb, predlogov v zvezi s prostorskim 

problemom, nabave oziroma odsotnosti nabave posameznih naslovov. 

 

 

 

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 e-obvestil v programu Cobiss+, Moja knjižnica. 

V letu 2018 smo uvedli nekaj novosti: možnost spletnega plačevanja članarine in drugih stroškov 

preko eUJP (od 6.12.) in možnost spletnega vpisa (od 10.12.). Ta storitev je še posebej uporabna za 

člane, živeče v tujini, saj jim omogoča izposojo e-knjig v sistemu Biblos.  

 

Zabeležili smo preko 97.000 e-obiskov članov, ki so samostojno opravili skoraj 300.000 e-transakcij z 

gradivom v programu Cobiss+. Večinoma so podaljšali rok izposoje in rezervirali gradivo, na voljo pa 

so jim bile tudi storitve Bibliofon (podaljševanje, sms obveščanje). 

 

Storitev e-obveščanja omogoča članom prejemanje e-obvestil na e-naslov, sms naslov ali prejemanje 

potisnih obvestil preko aplikacije mCobiss. Naročiti se je možno na e-obvestila o:  

- prispeli rezervaciji, 

- poteku rezervacije, 

- skorajšnjem poteku roka izposoje, 

- poteku članstva, 

- skorajšnjem opominu, 

- neporavnanih terjatvah, 

- splošna obvestila. 

 

Iz programa Cobiss+ je bilo posredovanih 151.032 vseh e-obvestil preko Moje knjižnice, največ je 

bilo e-obvestil o prispelem rezerviranem gradivu.  
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Statistika e-obiska v okolju e-servisa Moja knjižnica in bibliofona (telefonskega odzivnika) 

Št. e-obiskov v okolju Moja knjižnica 97.065 

naročila gradiva  29.504 

rezervacije gradiva (s preklici rezervacij) 24.360 

podaljšanje gradiva  50.732 

podaljšanje gradiva preko bibliofona 159 

 

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

Št. e-transakcij v okolju Moja knjižnica (povezanih z gradivom) 295.814 

št. naročenega gradiva   56.033 

št. rezerviranega gradiva (s preklici rezervacij) 40.694 

št. podaljšanega gradiva 199.087 

št. podaljšanega gradiva preko bibliofona  593 

 
Opomba: Na nov računalniški sistem Cobiss3/Izposoja smo prešli 21.3.2018, možna so določena odstopanja v primerjavi 

podatkov o uporabi e-storitev med Cobiss2 in Cobiss3. 

 

6.4. Medknjižnična izposoja 

 

V letu 2018 smo zabeležili 358 realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo. Prihodki iz 

medknjižnične izposoje znašajo 913,00€ EUR. V okviru OOK smo preko distribucijskega podjetja 

Ekdis v Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnico Lenart skupaj izposodili 101 

gradivo, od njih pa smo prejeli 31 izvodov gradiva. 

  

število 

posredovanih 

izvodov 

število prejetih 

izvodov skupaj  

število knjig  222 136 358 

število kopij dokumentov 3 7 10 

število elektronsko posredovanih dokumentov 1 6 7 

skupaj 226 149 375 

 

 

6.5. Izposoja na dom 

  

Mariborska knjižnica že 27 let izvaja obliko izposoje, ki nemobilnim uporabnikom omogoča večjo 

dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij. Prvi začetki te dejavnosti datirajo v leto 1991. 

Izposoja na domu je na voljo članom knjižnice, ki zaradi zdravstvenih ali starostnih težav ne zmorejo 

sami obiskovati knjižnice. 

Gradivo za bralce črpamo iz zbirke Knjižnice Rotovž, kjer je tudi sedež dejavnosti. Kadar je za 

gradivo dolga čakalna lista, uporabimo knjige iz drugih enot. V letu 2018 smo nekaj gradiva pridobili 

iz knjižnic: Bistrica ob Dravi, Pesnica, Selnica in Pionirska knjižnica Rotovž. 

Uporabnike smo obiskovali peš, z mestnim avtobusom ali avtom na različnih lokacijah v Mariboru in 

okolici: 

- domače bivanjsko okolje 

- varovana stanovanja Tezno 

- Sončni dom Pobrežje 
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Večina uporabnikov servisa živi v svojem stanovanju in tako potrjuje sodobni družbeni trend, ki gre v 

smeri čim daljšega bivanja starostnika v znanem in domačem okolju. To pa je možno le ob ustrezni 

družbeni podpori javnih servisov, ki dvigujejo kakovost življenja. 

V letu 2018 smo obiskovali 27 uporabnikov, od katerih jih je 19 včlanjenih v enoti Izposoja na domu, 

osem pa v drugih enotah. Opravili smo 345 obiskov in izposodili 1.491 enot gradiva. 

Prizadevanja v naših aktivnostih gredo v smeri čim hitrejše odzivnosti na uporabniške potrebe, kar je 

pogojeno s kadrovsko razporeditvijo. Pri izboru gradiva upoštevamo individualne želje in zahteve, 

posamezniku so v največji meri prilagojeni tudi izposojevalni roki in čas obiska. 

 

6.6. Izposoja v bolnišnico 

 

V letu 2018 smo v UKC Maribor opravili le 91 ur izposoje, kar je 25 % manj kot leta 2017. Vpisalo se 

je 60 novih članov, 5 % manj kot leto prej. Izposoja knjižničnega gradiva je narasla, in sicer za 2 %, 

izposodili smo 783 enot knjižničnega gradiva.  

 

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

zdravljenju v UKC Maribor. Tudi v letu 2018 je potekala na vseh tistih oddelkih UKC Maribor, s 

katerimi smo v preteklosti dogovorili sodelovanje, v okviru delovne terapije nadaljujemo tudi z 

izposojo na Oddelku za psihiatrijo, kjer izbor gradiva potrdijo delovni terapevti in presodijo, ali 

gradivo ustreza bolnikovim željam in potrebam. 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 padajo.  Nekoč poseben servis izposoje poteka v okviru Knjižnice Tabor, tako časovno kot 

tudi kadrovsko – bibliotekar jo opravi v delovnem času Knjižnice Tabor, ali pa v prostem času, vendar  

na visokem profesionalnem nivoju, čeprav v okrnjenem obsegu. Delo na tem področju je zahtevno in 

naporno, zanj je potrebno široko bibliotekarsko in psihosocialno znanje. V bolnišnici smo prepoznavni 

in bolniki zelo cenijo to obliko izposoje.  

 

 

6.7. Delo potujoče knjižnice 

 

Potujoča knjižnica, kot je že desetletja zasnovana v Mariborski knjižnici, je kot organizacijska enota v 

slovenskem prostoru dokaj posebna in edinstvena. Ima bogato zalogo knjižničnega gradiva, iz katere 

črpamo bibliobusno zbirko, premične zbirke v zavodih in krajih, kjer ni krajevne knjižnice, in temeljne 

zaloge za knjižnice, ki jih ustanavljamo na novo. 

 

Tudi v letu 2018 je potujoča knjižnica s svojo bogato zbirko dosegla načrtovane cilje: knjižnico je 

približevala ljudem v okoljih, kjer ni druge knjižnične ponudbe, in s svojo socialno noto omogočala 

prebivalcem lažjo dostopnost do knjižničnih storitev. 

 

  

6.7.1. Bibliobus 

 

Bibliobus s premišljeno in fleksibilno naravnanostjo terminov postajališč prilagaja potrebam 

uporabnikov. Tako smo pred časom ukinjena postajališča na območju knjižnic Slovenska Bistrica in 

Lenart takoj nadomestili z drugimi znotraj našega območja, v krajih, kjer se je že dalj časa kazala 

potreba. V zadnjem času dobivamo ponovno signale iz nekaterih občin, ki so bibliobus ukinile, da bi 

ga želele ponovno vzpostaviti. 

V letu 2018 smo obiskovali 45 postajališč v desetih občinah. Prevozili smo 15.358 kilometrov in 

opravili skupaj 866 voženj, ki so potekale skladno z načrtovanim urnikom. Bibliobus je bil v pogonu 

deset mesecev, postajališča smo obiskovali periodično vsakih štirinajst dni. Vsako postajališče smo 
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obiskali 18 – 22 krat in zagotavljali odprtost od ene do dveh ur in pol. Skupaj je bil odpiralni čas 

bibliobusa 1.276 ur. Bralci so si bibliobusu izposodili 133.947 enot knjižničnega gradiva. 

 

 
 

6.7.2. Premične zbirke 
 

Postajališča premičnih zbirk so oblika knjižnične dejavnosti v krajih, kjer še ni krajevne knjižnice, ali  

s katero posebnim skupinam uporabnikov, ki težje dostopajo do enot v knjižnični mreži,  omogočamo 

dostopnost do  knjižničnega gradiva in informacij. Večina lokacij naših premičnih zbirk je namenjena 

stanovalcem v domovih starejših, varstveno delovnih centrih, pacientom v bolnišnicah idr.  Na ta 

način spodbujamo in razvijamo bralno pismenost tudi med ranljivimi skupinami prebivalstva, 

omogočamo enakopravno uporabo naših storitev in zmanjšujemo socialno izključenost. 

Postajališča premičnih zbirk delujejo v 3 domovih starejših na našem območju. Kot primer dobre 

prakse in dodatne ponudbe na lokaciji velja izpostaviti projekt bralne značke v Domu starejših Idila iz 

Vukovskega Dola, ki že 3. leto poteka pod okriljem Knjižnice Šentilj. S premično zbirko zagotavljamo 

izbor gradiva za bralno značko tudi v Domu starejših občanov Tezno. Postajališči premičnih zbirk 

delujeta tudi na oddelku za psihiatrijo UKC Maribor in Bolnišnični šoli OŠ Bojana Ilicha na Kliniki za 

pediatrijo. Po izboru gradiva sta ti dve zbirki nekoliko specifični, namenjeni sta tudi izvajanju 

biblioterapije in učnega programa v Bolnišnični šoli.  

 

Aktivnosti na postajališčih  premičnih zbirk izvajamo v sodelovanju s strokovnjaki z različnih 

področij, kot so delovni terapevti, psihologi, socialni delavci, učitelji idr. Gre za zaposlene v 

ustanovah, s katerimi smo sklenili dogovor o tovrstnem sodelovanju.  

 

Gradivo smo v večini  ustanov zamenjali 1 x, med letom pa našo ponudbo po potrebi dopolnjevali tudi 

z izposojo neknjižnega gradiva, filmov iz filmskega centra, igrač iz igroteke.  

 

S premično zbirko pa še vedno zapolnjujemo vrzel na območju občine Kungota. Postajališče premične 

zbirke Občina Kungota sobiva od leta 2010 s šolsko knjižnico v prostorih tamkajšnje osnovne šole. 

Kljub vsakoletni delni zamenjavi zbirke, v katero je vključenih 2.000 enot, ta oblika ne more 

dolgoročno nadomeščati sodobne splošne občinske knjižnice, Nujno potrebo po ustanovitvi splošne 

knjižnice potrjuje tudi odstotek včlanjenih prebivalcev občine Kungota v knjižnico, ki je med 

najnižjimi na območju.  Upamo, da bo Občina Kungota v novem obdobju prepoznala to potrebo in 

svojim krajanom omogočila enakopravne pogoje za uresničevanje kulturnih, izobraževalnih, 

informacijskih in drugih potreb, kot jih imajo prebivalci okoliških občin, npr. občine Šentilj, Duplek, 

Selnica ob Dravi, Hoče-Slivnica idr.  
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Postajališče Gradišče na Kozjaku je trenutno v mirovanju, saj je Občina Selnica ob Dravi leta 2015 

ustanovila občinsko splošno knjižnico in jo umestila v prelepe prostore Hrama kulture Arnolda 

Tovornika.  Po dogovoru s KUD Gradišče na Kozjaku še naprej spremljamo potrebe po knjižnični 

dejavnosti na tem območju, saj zaradi oddaljenosti do Knjižnice Selnica ob Dravi,  slabih prometnih 

povezav in ranljivih skupin, starejših, gibalno oviranih idr.,  obstaja potreba po ustanovitvi krajevne 

knjižnice ali postajališča bibliobusa na območju Gradišča na Kozjaku.    

Postajališča premičnih zbirk so bila uporabnikom na voljo 4.674 ur, pri evidenci gradiva smo opravili 

4.448 transakcij. 

 

Postajališča premičnih zbirk v 20018 

 

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 

 

Društvene knjižnice 

- Zg. Kungota 

- Gradišče na Kozjaku (v mirovanju) 

 

 

Vodja postajališča premične zbirke Aleksandra Friš pri prebiranju knjig deklici v Bolnišnični šoli  

(foto: arhiv OŠ Bojana Ilicha) 

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

preglednicah. 
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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 2018 smo izvajali vodstva po knjižnici z informacijskim 

opismenjevanjem, kjer 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 tudi predstavitev elektronskih virov, 

dostopnih v Mariborski 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. 

 
 Število skupin SKUPAJ Število obiskov SKUPAJ 

M O M O 

Vodstvo z informacijskim 

opismenjevanjem 

 

Rotovž 

 

3 

 

1 

 

4 

 

65 

 

106 

 

171 

Informacijsko 

opismenjevanje 

Rotovž  

2 

 

1 

 

3 

 

33 

 

30 

 

63 

Predstavitev elektronskih 

virov 

 

Rotovž 

  

13 

 

13 

 

 

 

376 

 

376 

Rastem s knjigo Rotovž 

Pionirska 

Tabor 

Ruše 

Tezno 

 34 

2 

13 

4 

3 

34 

2 

13 

4 

3 

 880 

65 

367 

108 

81 

 

 

 

1501 

Predstavitev zunaj 

knjižnice- elektronski viri 

  6 6  142 142 

SKUPAJ   82  2253 

 

V letu 2018 smo izvedli dve dodatni predstavitvi baz podatkov, ki jih ima v svoji zbirki Mariborska 

knjižnica in so dostopni na daljavo. Prva predstavitev je potekata 30. 8. v Knjižnici Selnica ob Dravi 

za zaposlene na občini Selnica ob Dravi (9 udeležencev). 

Drugo predstavitev smo izpeljali za zaposlene na O. Š. Selnica ob Dravi in je potekala v prostorih šole 

(59 udeležencev). 

V januarju smo v IZUM-u izvedli interno izobraževanje za zaposlene v Mariborski knjižnici, Knjižnici 

Lenart in Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica o uporabi različnih informacijskih virov, ter 

novosti,  povezanih s Cobiss+ in mCobiss (74 udeležencev). 

 

 

6.8.2. Elektronski viri 

 

V  letu 2018 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 (do septembra 2018, od takrat je prosto dostopen) in 

Encyclopedia Britannica. 
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- 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, Pravna 

praksa (od septembra 2018) in  Pressreader. 

 
 2016 2017 2016/2017 2017 2018 2017/2018 

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

Št. e-virov – dostop na daljavo 9 9 0% 9 8 -12,5% 

Št. dostopov na daljavo * 4.277 4.113 -3,99% 4.113 5652 37,4% 

*število prvih prijav 

4277

4113
5652

0

2000

4000

6000

Število dostopov do e-virov preko dostopa 

na daljavo

2016

2017

2018

 

6.8.3. Posredovanje informacij 

 
Do leta 2015 smo informacije, ki smo jih posredovali uporabnikom na določeno temo, beležili ročno, z 

januarjem 2015 pa smo prešli na nov način beleženja preko aplikacije BelInfo. Informacije beležimo 6 

vzorčnih tednov v letu. Ustrezne tedne določimo na podlagi statistike za obdobje zadnjih treh let. 

Informacije beležimo v treh tednih z visoko frekvenco izposoje, dveh tednih s srednjo frekvenco 

izposoje in enem tednu z nizko frekvenco izposoje. 

Zaradi primerljivosti podatkov zajemamo vsako leto iste tedne, skupaj smo bralcem posredovali 

130.113 informacij o gradivu in iz gradiva, od tega je bilo 1.069 domoznanskih. 

 
 

 

 

 
6.8.4. Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja 

 

Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI deluje že 13 let in od začetka 

v servisu aktivno sodelujemo. V zadnjih letih splošne in visokošolske knjižnice sodelujejo le z 

odgovori na vprašanja, prispela preko elektronske pošte, IZUM pa izvaja tudi pogovore v živo 

(klepeti).  

 

 

Aplikacija BelInfo – 6 tednov v letu 2018 

Število informacij iz gradiva in o gradivu 130.113 

Domoznanske informacije 1069 

9
9

8

7,5

8

8,5

9

Število e-virov dostopnih na daljavo

2016

2017

2018
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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. 

Število prispelih vprašanj je že dalj časa v upadanju, rezultati pa kažejo, da je največ vprašanj 

postavljenih ob ponedeljkih.  

 
 

 

6.8.5. Projekt »Rastem s knjigo« 

 

Program nacionalnega projekta Rastem s knjigo smo v letu 2018 v Mariborski knjižnici za 

osnovnošolce izvajali že trinajsto, za srednješolce pa osmo leto. 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 

(domačih) avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuda njihovemu obiskovanju splošnih knjižnic.  

 

Rastem s knjigo 2018 za osnovnošolce 

 

Sedmošolcem smo ob obisku knjižnice v okviru projekta RSK podelili knjigo avtorice Nataše Konc 

Lorenzutti Avtobus ob treh. 

 

Program Rastem s knjigo smo izvedli za 74 skupin sedmošolcev, in sicer za 1.712 učencev in 153 

spremljevalcev, skupaj 1.865 obiskovalcev. 

 

Rastem s knjigo 2018 za srednješolce 

 

Za srednješolce je bila izbrana knjiga Suzane Tratnik Noben glas. 

 

V okviru projekta Rastem s knjigo obiskalo je enote obiskalo skupaj 56 skupin dijakov prvih letnikov, 

skupaj 1.501 udeleženec. 
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6.9. Spodbujanje bralne pismenosti 

 

6.9.1. Mladi bralci – središče našega poslanstva 

 

Služba za mlade bralce ima v Mariborski knjižnici in tudi v slovenskem prostoru posebno mesto in 

pomen. Zasnovali smo jo že leta 1972 vzporedno z revijo Otrok in knjiga, s Študijsko zbirko 

mladinske književnosti in z arhivskima zbirkama slikanic. Danes celovito skrbi za otroke in 

mladostnike, neguje in razvija različne oblike bibliopedagoškega dela ter jih naslanja na kakovostni 

knjižnični fond in umetnost pripovedovanja. Njena delovna področja se prepletajo in dopolnjujejo z 

drugimi oddelki, službami in skupinami. V okviru tega skrbi za ureditev mladinskih knjižnic in 

oddelkov za otroke in mladostnike, za nabavo gradiva zanje, klasifikacijo in gesljenje, načrtovanje in 

promocijo prireditev in dejavnosti ter za svetovanje in izobraževanje. Sodelujemo s sorodnimi 

institucijami na lokalnem in nacionalnem nivoju, se priključujemo slovenskim projektom za promocijo 

knjige in branja ter razvijamo lastne projekte. Služba za mlade bralce je v letu 2016 prejela priznanje 

Slovenske sekcije IBBY za promocijo mladinske književnosti. S priznanji in nagradami so bile za 

svoje poglobljeno delo na področju mladinskega knjižničarstva, umetnosti pripovedovanja in 

strokovnega delovanja nagrajene tudi Zdenka Gajser (nagrada Slovenske sekcije IBBY 2017), Monika 

Čermelj (priznanje Slovenske sekcije IBBY 2018) in Maja Logar (Čopova nagrada 2017, priznanje 

bronasti ključ ZPM Maribor 2018).  

Nagrade so zagotovo odraz kakovosti in pomena naših zaposlenih, ki so cenjeni v slovenskem merilu 

in skozi svoje aktivnosti in strokovno delo Mariborsko knjižnico umeščajo med tiste splošne knjižnice, 

ki pomembno in opazno soustvarjajo in razvijajo delo z mladimi bralci, na področju bralne kulture 

nasploh ter v prizadevanjih za promocijo kakovostne knjige, mladinske književnosti in ilustracije. 

 

Monika Čermelj ob podelitvi priznanja IBBY na pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma (foto: M. Logar) 

Ob številnih prireditvah in dejavnostih ter ob projektih, ki spremljajo kontinuirano delo Službe za 

mlade bralce, je leto 2018 posebej in pomembno zaznamovala izdaja publikacije Prenos pravljic v 

raznotere pojavne oblike in umestitve, s katero nadaljujemo strokovno in založniško delo na področju 

umetnosti pripovedovanja in knjižničarstva.  

 

Pomembno promocijsko pot smo skupaj z ilustratorji in oblikovalcem ubirali tudi s snovanjem 

plakatov, vabil in objav v Skoviku, ki so v ospredje opazno in prepoznavno postavljali zanimive 
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avtorje in detajle, s katerimi smo skozi vse leto opozarjali na izstopajoče dosežke s področja otroškega 

in mladinskega literarnega ustvarjanja in slovenske knjižne ilustracije. Inovativne premike na tem 

polju smo dosegli tudi z oblikovanjem spremnega gradiva za mlade in odrasle bralce ob nekaterih 

dogodkih in projektih. 

 

Prireditve in dejavnosti za mlade bralce 

 

V letu 2018 smo uresničili pester program raznovrstnih prireditev in dejavnosti za mlade bralce, ki so 

jih za svoje enote zasnovale Pionirska knjižnica Rotovž, Pionirska knjižnica Nova vas in krajevne 

knjižnice. Skupina za prireditve in dejavnosti za mlade bralce je poskrbela, da pravljice, razstave in 

različni dogodki dosežejo otroke in mladostnike na vseh območjih naših knjižnic.  

 

Pripravili smo 866 prireditev za mlade bralce, ki so privabile 25.922 mladih in  10.749 odraslih, 

skupaj  36.671 obiskovalcev. Od tega smo otrokom in mladostnikom v enotah knjižnice namenili 802 

prireditvi za mlade bralce (obisk: 34.538 obiskovalcev (24.278 mladih, 10.260 odraslih bralcev).  

 

Del prireditev za svoje uporabnike pripravljamo 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 tem sklopu so pogosta 

sodelovanja z vrtci in šolami, redne dejavnosti že vrsto let izvajamo v Univerzitetnem kliničnem 

centru Maribor, vse bolj pa so v razmahu tudi povezave z različnimi društvi, kulturnimi institucijami 

in projekti. Skozi celotno leto smo na različnih prizoriščih pripravili 64 prireditev za mlade bralce 

(obisk: 2.133 obiskovalcev (1.644 otrok in 489 odraslih). 

 

V okviru Službe za mlade bralce so pripovedovalci in izvajalci dejavnosti za mlade bralce v Mariboru 

in v mnogih krajih Slovenije pripravili in izvedli še 22 prireditev za odrasle, ki se jih je udeležilo 

1.039  obiskovalcev. 
 

Umetnost pripovedovanja, na kateri sloni in temelji celotno bibliopedagoško delo Mariborske 

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 sklopu, tako med mladimi kot med odraslimi bralci, opazno zaznamovali leto 2018. 

Ponovno sta bila za knjižnico v ospredju skupni veliki dogodek Dneva Mariborske knjižnice ter  

razstava izvirnih ilustracij ob 2. aprilu z navezujočimi se dogodki in srečanji. Široko in poenoteno 

so knjižnico objeli še dogodki Pravljičnih veselih počitnic v poletnem in zimskem času, Pravljični 

dan s Pravljično šolo ter množica pripovedovalskih večerov za odrasle po Sloveniji.  

 

Med rednimi oblikami dejavnosti, ki jih namenjamo mladim bralcem, so pravljične ure že vrsto let 

najmočneje zastopane. Za otroke šolskih in vrtčevskih skupin smo ob samostojnih pravljičnih urah 

izvajali pripovedovanje pravljic tudi ob vodstvih po knjižnici, ob vodstvih po razstavah, v sklopu 

Pravljičnih veselih počitnic in pri sodelovanju v različnih projektih za spodbujanje in širjenje bralne 

kulture. Pravljična doživetja povezujemo še z igralnicama za najmlajše, ki ju vsak teden izvajamo v 

Pionirski knjižnici Rotovž in v Pionirski knjižnici Nova vas.  

 

Pripovedovanje pravljic smo v različnih kombinacijah prenesli v vse enote knjižnice. V mnogih 

prirejamo redne pravljične ure in negujemo ustaljene vezi s šolami in vrtci.  

 

Redne pravljične ure med oktobrom in aprilom v različnih intervalih izvajamo kar 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, 
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Knjižnici Kamnica, Knjižnici Šentilj in v Knjižnici Lovrenc na Pohorju. Pionirska knjižnica Rotovž 

uspešno izvaja program sobotnih pravljičnih ur z ustvarjalnicami, ki so jih najmlajši in njihovi 

spremljevalci z navdušenjem sprejeli in jih tudi lepo obiskujejo. 

 

V Pionirski knjižnici Rotovž smo v letu 2018 začeli z novo obliko dejavnosti za mladostnike in jo 

poimenovali Kl(j)ub temu berem. V sklopu zaključene skupine bralcev so se osrediščili na 

slovenskega mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana, njegovo literarno delo in ustvarjanje ter na 

prenose literarnega besedila v filmsko umetnost. Srečujejo se enkrat mesečno v sobotnih dopoldnevih. 

 

 
 

Pravljične vesele počitnice  smo pripravili v poletnem in zimskem času, vsebinsko so jih v celoto 

osmislili v celotedenskem druženju v obeh pionirskih enotah, v krajevnih knjižnicah smo pripravili 

enkratni dogodek. V mestu smo jih poleti ponovno vzporejali s Festivalom Lent in jih prenesli na 

prizorišče Mestnega parka, ki je bilo tudi tokrat zelo lepo obiskano.  

 

 
 

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 pripravljamo pravljične ure za najmlajše v bolnišnični oskrbi in za 
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mladostnike, ki so hospitalizirani na Oddelku za pedopsihiatrijo. Sodelovanje smo nadaljevali 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.  

 

Med izrazitejše in po vsej mreži izvajane oblike dela so se v letu 2018 ponovno umestila srečanja 

sedmošolcev ob projektu Rastem s knjigo, zaključki različnih bralnih projektov ter razstavna 

dejavnost, ki v celotni mreži spremlja aktualno dogajanje, sledi promociji knjige, branja, raznoterih 

umetnosti in domoznanskih vsebin ter se nadaljuje z vodstvi in s projektnimi deli za napovedane 

skupine otrok iz vrtcev in šol.  

 

Srečanja z ustvarjalci izostreno in izvedbeno sveže gostijo zanimive goste in izrisuje paleto 

vizionarskih in aktualnih izborov.  

 

V letu 2018 smo k mladim bralcem pripeljali ilustratorja Tanjo Komadino in Igorja Šinkovca, 

ilustratorko Bojano Dimitrovski, priljubljenega pisatelja Primoža Suhodolčana, ob muzikalu 

umetnike Petra Andreja, Mojco Andrej in Barbaro Gabrielle ter zanimive glasbene in 

pripovedovalske izvajalce Pravljičnega dne. Na tem mestu poudarimo tudi kakovost in pomen naših 

pripovedovalcev, ki so izjemni v slovenskem merilu in je tako vsako srečanje z njimi poseben 

umetniški dogodek, ki se ga zaradi dolgoletne tradicije umetnosti pripovedovanja in res vrhunske 

kakovosti naših pravljičarjev, ki jih imamo vedno ob sebi, morda kdaj premalo zavedamo. 

 

Že 5. večer poezije in mladosti je zaradi številne 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.  

 

V mreži imamo dve pionirski knjižnici, ki za mladega bralca sistematično in celovito skrbita, in bi 

morali biti kadrovsko tako zasnovani, da bi omogočali kontinuirano in poglobljeno delo z otroki in 

mladostniki. Obe hranita tudi zbirke, ki to njuno orientiranost podpirajo in bogatijo: Igroteko, 

Študijsko zbirko mladinske književnosti in arhivski zbirki kakovostnih slikanic. Pri vseh ostalih 

krajevnih knjižnicah je delo za mlade bralce pogojeno z naravnanostjo in usposobljenostjo njihovih 

vodij ter omogočeno z notranjo organizacijo in prepletom delovanja mladinskih knjižničarjev in 

članov skupine za mlade bralce. Glede na to so programi in vsebine v posameznih enotah v značaju in 

v naravnanosti za mladega bralca kljub skupnim osnovam precej raznolike, čeprav dogovorno na 

nivoju mreže določamo minimum v pestrosti in izvedbi dogajanja zanje.  

 

Obe pionirski enoti sta v večji meri izvajali dejavnosti za mlade bralce. Ob rednih dejavnostih, 

tedenskih igralnicah za najmlajše in tedenskih pravljičnih urah, izstopata po intenzivnih in vsebinsko 

bogatih povezavah z okoliškimi osnovnimi šolami in vrtci. Ob dogovorjenih pravljičnih urah se ta 

sodelovanja v vseh knjižnicah najpogosteje uresničujejo še z vodstvi, ki so za otroke in mladostnike 

mnogokrat obogatena s pripovedovanjem, in se nadgrajujejo tudi z bralnimi projekti (Bralček palček, 

Bralni nahrbtnik, Pikina bralna značka in Rastem s knjigo).  

 

Dogodki in dejavnosti za mlade bralce se praviloma 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.  
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Slovenska knjižna ilustracija v Mariborski knjižnici 

 

Tokratna razstava izvirnih ilustracij ob 2. aprilu, 

mednarodnem dnevu knjig za otroke, je gostila odlična 

mlada ilustratorja Tanjo Komadino in Igorja Šinkovca. 

Mariborsko knjižnico smo ponovno spremenili v mozaično 

razstavišče njunih 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 ter jo razmahnili 

na Rotovški trg. Izhodiščno se je zaradi prostorskih in 

kadrovskih pogojev v največjem obsegu z originalnimi 

ilustracijami predstavila v Pionirski knjižnici Nova vas in 

Knjižnici Nova vas, ter v navezavi s printi in z velikimi 

zunanjimi plakati še v Pionirski knjižnici Rotovž in 

Knjižnici Rotovž. Vse ostale vključene enote so v Mariboru 

in v okoliških občinah predstavljale enega od razstaviščnih 

postankov, ki je, glede na razpoložljive možnosti, prinašal 

nabor izvirnih ilustracij ali printov ter jih povezoval s 

knjižno produkcijo za otroke in mladostnike. Razstavo je 

zaokrožalo srečanje z ilustratorjema Tanjo Komadino in 

Igorjem Šinkovcem v  Svečani dvorani Rotovž. 
nki z os rednjega dogodka ob otvo ritvi razsave na Rotovžu in v Novi vas i, pogovor  z ilus trator jema s ta vodila dr. And reja E rdlen in Rober t Kereži (f oto:  

 
 

 

Utrinki z osrednjega dogodka ob otvoritvi razstave na Rotovžu in v Novi vasi, pogovor z ilustratorjema sta vodila dr. Andreja 

Erdlen in Robert Kereži (foto: M. Logar) 
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Razstavi z originalnimi ilustracijami raznovrstne in v novejšem času polno prisotne odlične umetnice 

Bojane Dimitrovski smo postavili v Knjižnici Janka Glazerja Ruše in Knjižnici Kamnica. V slednji 

smo pripravili tudi dve prireditvi, eno za mlade bralce in v sodelovanju z Osnovno šolo Kamnica, 

drugo za odraslo občinstvo in v povezavi z prazničnim decembrskim časom v Kamnici, kjer 

ilustratorka tudi živi in ustvarja. 

Otvoritvena prireditev z ilustratorko 

Bojano Dimitrovski in Moniko 

Čermelj v Knjižnici Kamnica (foto: 

M. Logar)  
 

 

Pravljični dan s simpozijem 

 

Mariborska knjižnica je prepoznavna po močni in dobro organizirani umetnosti 

pripovedovanja in po premikih, ki smo jih na področju pripovedovanja s 

Pravljičnimi dnevi, pravljičnimi šolami in simpoziji prinašali na področje 

slovenskega pripovedovanja in knjižničarstva.  

 

22. novembra 2018 smo pripravili 18. 

Pravljični dan s pravljično šolo z naslovom Moč glasu 

zgodbo oživi. Dan so sestavljali trije dogodki: Pravljično 

jutro za otroke, Pravljična šola in Pravljičnni večer za 

odrasle. Pripovedovalska dogodka smo umestili v 

Večnamensko dvorano Rotovž in ju zasnovali skupaj z 

Lutkovnim gledali ščem Maribor. Na Pravljičnem jutru 

za otroke so nastopili Barbara Jamšek, Danilo Trstenjak 

in Metka Damjan iz Lutkovnega gledališča Maribor ter 

Monika Čermelj in Robert Kereži iz Mariborske knjižnice. 

V Pravljičnem večeru za odrasle so nastopili Miha Bezeljak 

in Marko Ujc iz Lutkovnega gledališča Maribor, Agica 

Kovše, Andreja Erdlen in Lea Hedl iz Mariborske 

knjižnice ter Žiga Čamernik, ki je vodil tudi del tokratnega 

izobraževanja. Dogodka sta zvenela ob avtorskih uglasbitvah 
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odličnih glasbenikov Andreja Ofaka na kitari in Boruta Morija na harmoniki, navdihnila pa jih je 

reka Drava.  

 

Pravljična šola je tudi v letu 2018 pustila močan vtis. V Klubu Wetrinsky se je zbralo 27 

udeležencev, ki so prišli iz vseh koncev Slovenije, delavnici pa sta odlično izvedla mag. Žiga 

Čamernik in Irena Tomažin Zagoričnik.  

 

18. Pravljični dan s pravljično šolo je bil del projekta literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna 

agencija za knjigo Republike Slovenije in ga je obiskalo 377 ljudi. Njegova celovita podoba in 

promocijski material so sloneli na ilustraciji Marjana Mančka. 

 

Pravljični večeri za odrasle 

 

Že deseto leto zapored smo koordinirali projekt Pravljični večeri za odrasle in smo ga izpeljali skupaj s 

šestnajstimi slovenskimi splošnimi knjižnicami in Narodno in študijsko knjižnico v Trstu.   

 

V prvi polovici leta so pravljični večeri potekali v Knjižnici 

Franca Ksavra Meška Ormož, v Knjižnici Velenje v Narodni 

in študijski knjižnici Trst v  Knjižnici Ksaverja Meška 

Slovenj Gradec v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, v 

Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica v 

Valvasorjevi knjižnici Krško, v Splošni knjižnici Ljutomer, 

v Splošni knjižnici Slovenske Konjice v Mariborski 

knjižnici, v Mestni knjižnici Kranj, v Knjižnici Ankaran 

(Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper),  v Knjižnici 

Ivana Potrča Ptuj, sezono 2017/2018 pa smo zaključili v 

Ljubljani, kjer smo pripovedovali v okviru prireditev desete 

obletnice Mestne knjižnice Ljubljana. Jeseni smo izpeljali še 

pripovedovalske dogodke v Knjižnici Lenart, v Pokrajinski 

in študijski knjižnici Murska Sobota in v Knjižnici Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica.  

 

V projekt je aktivno, s svojimi pripovedovalci, vstopalo 

osem splošnih knjižnic: Knjižnica Lenart z Aleksandro 

Papež, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica z 

Darjo Plavčak in Mojco Plaznik Plavec, Knjižnica Ivana 

Potrča Ptuj z Liljano Klemenčič, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota z Vesno 

Radovanovič, Splošna knjižnica Slovenske Konjice z Markom Bezenškom, Mestna knjižnica 

Ljubljana z Barbaro Kaiser in Tonetom Obadičem, Mestna knjižnica Kranj z Juretom Bohincem in 

Mariborska knjižnica z Moniko Čermelj, Robertom Kerežijem, Agico Kovše, Suzano Slavič, Tatjano 

Jamnik in Leo Hedl. V letu 2018 smo organizirali sedemnajst pripovedovalskih večerov, za skupno 

752 poslušalcev.  

 

Junija so se vsi pripovedovalci udeležili dvodnevnega zaključka z 

usposabljanjem v Logarski dolini, ki ga je vodil mag. Žiga Čamernik.  
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21. Pripovedovalski festival 

 

V sklopu 21. Pripovedovalskega festivala, ki je med 16. in 24. marcem potekal v Ljubljani, smo kot 

del spremljevalnega programa pripravili Pravljični večer za odrasle in ga povezali z dogodkom, ki je v 

sklopu festivala potekal tudi v Lutkovnem gledališču Maribor. Pripovedovali so Monika Čermelj, Lea 

Hedl, Robert Kereži, Lilijana Klemenčič, Agica Kovše, Aleksandra Papež in Mojca Plaznik Plavec, 

glasbeno spremljavo je prispeval kantavtor Marko Grobler. Večer smo pripravili v intimnem vzdušju 

dvorane kluba Wetrinsky, prireditev pa je obiskalo 80 poslušalcev. 

 

Hokejska bralna postava 

 

Mariborska knjižnica in Hokejski drsalni klub Maribor sta v sezoni 2018/2019 že tretje šolsko leto 

sodelovala 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 15 hokejistov smo brali sedemkrat 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. Otroci obiščejo različne kulturne 

ustanove in  se tako seznanijo z raznovrstnimi 

poklici v kulturi in umetnosti. V letu 2018 so 

učenci tretjih razredov ponovno obiskali tudi 

Pionirsko knjižnico Rotovž in bolje spoznali 

delovanje splošne knjižnice in poklic knjižničarja. S pripovedovanjem zgodb in pravljic smo posebej 

opozorili na pomen umetnosti pripovedovanja ter na ohranjanje kulturnega izročila. V okviru 

programa Kulturni dnevnik, ki ga koordinira Zavod MARS, smo za mlade obiskovalce izpeljali 

petnajst prireditev za 360 otrok in 32 spremljevalcev. 

 

V okviru Festivala Lent smo tudi v letu 2018 Poletne pravljične vesele počitnice izvajali v Mestnem 

parku ter se s pripovedovanjem ponovno pridružili Čitalnici na jasi, ob kateri se nam je pridružilo 146 

obiskovalcev.  

 

Pikina bralna značka 
 

Tudi v letu 2018 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. Projekt je ponovno 

potekal v Knjižnici Kamnica, Knjižnici Pobrežje, Knjižnici Šentilj in Knjižnici Selnica ob Dravi, na 

novo so se mu priključili tudi v Pionirski knjižnici Rotovž. Pikino bralno značko je zaključilo 117 

mladih bralcev. 

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


62 
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 2018        MK 0/Zapis št. 140 
 

 

 

6.9.2. Prireditve in dejavnosti za odrasle bralce 

 

V letu 2018 smo skupno organizirali in izpeljali 361 prireditev za odrasle bralce, ki jih je obiskalo 

31.976 obiskovalcev. 66 prireditev, na katerih je bilo skupno 9.053 obiskovalcev, je bilo 

domoznanskega značaja. 

V prostorih knjižnice smo izvedli 309 prireditev. Od tega jih je bilo 8 namenjenih starejšim, 301 pa 

odraslim bralcem. Skupno število obiskovalcev prireditev za odrasle v knjižnici je bilo 28.703, od tega 

je bilo mladih 3.255, odraslih 25.168 in starejših 280. V skupno število prireditev ni vštet zajeten 

korpus študijskih krožkov, ki jih izvajamo v naši Univerzi za tretje življenjsko obdobje. 

Tudi v letu 2018 pa smo vsebinsko pomemben del prireditev za odrasle prenesli  izven svojih 

prostorov. Tako smo na različnih drugih lokacijah po mestu in okolici ter drugih krajih po Sloveniji 

izvedli 52 prireditev. Nanje je prišlo 3.273 obiskovalcev, od tega 107  mladih in 3.146 odraslih in 20 

starejših. 

Sezono prireditev 2018 smo izvajali v skladu s programskimi načrti in plani, kot vsako leto pa smo 

programu dodali nekaj novosti in novih sodelovanj ter tako popestrili/nadgradili stalno spreminjajoči 

se mozaik dogodkov, dejavnosti in povezovanj. Na tem mestu navajamo nekaj izstopajočih dogodkov, 

ki so zaznamovali  sezono in najbolj odmevali v javnosti. Popis vseh prireditev je v Prilogi 2. 

Sezono so začeli trije performerji, pisci in literarni navdušenci, ki so na sodoben, s stripi podprt način 

otvorili Cankarjevo leto. Cankar v stripu – gledališki performans z Andrejem Rozmanom Rozo, Žigo 

X Gombačem in Boštjanom Gorencem Pižamo je pritegnil raznoliko publiko in napolnil Veliko 

dvorano Lutkovnega gledališča Maribor. Januarja smo tradicionalno sodelovali pri obeležitvi dneva 

spomina na žrtve holokavsta – tokrat smo v večnamenski dvorani Rotovž in memoriam Slavku 

Goldsteinu odvrteli igrani film Operacija: Stadion. Uvodnik je prispeval njegov sin, zgodovinar dr. Ivo 

Goldsteinu. 

 

Andrej Rozman Roza v gledališko stripovski predstavi Cankar strip v Lutkovnem gledališču Maribor. (Foto: K. Brvar) 

Februar je zaznamoval pogovor Danaje Lorenčič z dr. Tonetom Kregarjem o knjigah, ki so mu 

zaznamovale življenje. Marca smo v Knjižnici Nova vas predstavili pesniški zbirki Tatjane Srebrnič, 

ki temeljita na njeni izkušnji težav z duševnim zdravjem, poezijo in pomlad pa smo slavili tudi z 
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Literarno postajo z Alešem Štegrom in tradicionalnim branjem Poezija povezuje pred Rektoratom 

Univerze v Mariboru. Zaradi slabega vremena je bila tokrat prestavljena v čitalnico UKM Čuk. V naši 

ruški enoti smo marca tradicionalno organizirali 5. Glazerjev posvet in osvetlili nekatera prelomna 

obdobja iz ruške zgodovine. 

 

Eden od gostov cikla pogovorov Takšni smo kot naše branje, Tone Kregar.(Foto: K. Brvar) 

Aprila smo predstavili dve zanimivi knjižni novosti, izdajo Dalmatinove Biblije v sodobnem jeziku, ki 

sta jo predstavila Vinko Ošlak in Benjamin Hlastan, in monografijo Pohorje in Kozjak, ki jo je 

pripravil zgodovinar Andrej Gulič. Sicer pa je mesec zaznamoval 21. festival Slovenski dnevi knjige v 

Mariboru – Ko te napiše knjiga. V sklopu festivala, ki je raziskoval »temne snovi v literaturi«, smo v 

Lutkovnem gledališču Maribor pripravili srečanje z osrednjo gostjo festivala Mojco Kumerdej. V 

sklopu festivalskih prireditev smo skupaj z Mladinskim kulturnim centrom Maribor gostili literate iz 

nemškega Marburga ob Lani in na ta način obudili nekdanje močne kulturne vezi med mestoma ter 

začeli dolgoročnejši projekt Literatura pobratenih mest, ki bo vsako leto povezalo Maribor z enim od 

pobratenih mest. Močan vtis je pustilo tudi predavanje patra Karla Gržana v Knjižnici Duplek. 

 

Dalmatinovo Biblijo v sodobnem jeziku sta v Minoritski cerkvi predstavila Benjamin Hlastan in Vinko Ošlak. (Foto: N. 

Konec) 
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Pogovor z Mojco Kumerdej, osrednjo gostjo festivala 21. Slovenskih dni knjige v Mariboru. (Foto: K. Robič) 

Maj sta zaznamovala filozofsko predavanje o Schopenhauerjevi filozofiji morale in Literarna postaja z 

Borisom A. Novakom, Prešernovim nagrajencem za življenjsko delo. Pozornost strokovne javnosti in 

Pohorcev pa je vzbudila tudi postaja Domoznanskih pomenkov o pohorskem steklarstvu in 

glažutarstvu v Knjižnici Lovrenc na Pohorju. Sodelovali so dr. Valentina Bevc Varl, mag. Matjaž 

Grahornik in Gorazd Osrajnik. 

 

Filozofsko predavanje o Schopenhauerjevi filozofiji z dr. Cvetko Hedžet Toth in mag. Igorjem Černetom. (Foto: K. Brvar) 

Že sedmi dan Mariborske knjižnice je na Rotovškem trgu potekal v začetku meseca junija. Moto 

Povežimo bregova se je prijel tako medgeneracijsko kot dejansko: na koncertu raperskega zvezdnika 

Challeta Salleta se je trlo mladine s starši v ozadju, na 5 in 10-kilometski tekaški trasi pa je bil 

starostni razpon udeležencev še večji. Pozornost sta pritegnila tudi bibliobus in krvodajalski bus na 

Glavnem trgu. Prav tako je večerna predstava SNG Maribor Bog masakra v zunanjem avditoriju 

Lutkovnega gledališča pritegnila kar nekaj dopoldanskih udeležencev dneva knjižnice. Druga 
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pomembna prireditev meseca je bila predstavitev knjige Planet Carmina – z avtorico knjige, novinarko 

Melito Forstnerič Hajnšek se je pogovarjala Zora A. Jruič. 

 

Utrinek s 7. dne Mariborske knjižnice: Challe Salle v akciji (Foto: Slavica T. Simionova) 

Po odmevni januarski predstavitvi je avgusta v Lovrencu na Pohorju Robert Kereži predaval o 

avanturi na ultramaratonu Des Sables v perujski puščavi, konec meseca pa smo organizirali že tretji 

izlet po Slovenski pisateljski poti. Tokrat je bil namenjen Cankarju in mariborskemu »patronu«, 

generalu Maistru. Zora A. Jurič je poln avtobus popeljala na Vrhniko in nato še v Kamnik. 

Zgodnjo jesen so zaznamovale projekcije dokumentarnega portreta Alejandre Laurencich, argentinske 

pisateljice slovenskih korenin. Mariborska knjižnica je bila partner pri nastanku filma in je gostila tudi 

sklepno projekcijo promocijske turneje. Ekipa filma se je skupaj s protagonistko po uspešni 

predstavitvi filma na mariborskem festivalu Dokudoc, na festivalu Vilenica, v domačih krajih 

pisateljice – Doberdobu in Trstu, ter na 21. Festivalu slovenskega filma, predstavila še pred polno 

večnamensko dvorano Rotovž. 

 

Filmska ekipa dokumentarca Alejandra s protagonistko filma Alejandro Laurencich na 21. Festivalu slovenskega filma. 

(Foto: Arhiv FSF) 
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Oktobra, v Nacionalnem mesecu branja, smo začeli s ciklom pogovorov Branje za življenje, skozi 

katerega iz različnih vidikov vrednotimo branje in bralno kulturo ter njun pomen za posameznika in 

družbo. Prvi v nizu je bil pogovor s specialnim pedagogom Markom Juhantom in literarnim 

zgodovinarjem dr. Igorjem Saksido. Maribor je na literarni postaji obiskala tudi Maja Haderlap, ki je z 

uvrstitvijo v maturitetni sklop pritegnila množico srednješolcev. V prijetni atmosferi Vinoteke Vodni 

stolp pa je oktobra svojo pesniško zbirko Privid utehe predstavil knjižničar sodelavec Marjan Rajšp. 

 

V Vinoteki Vodni stolp je svoj pesniški prvenec predstavil Marjan Rajšp, knjižničar Mariborske knjižnice. (Foto: K. Brvar) 

Novembra smo pristopili k dogajanju ob razstavi Od puščave do mize, predstavitvi arheološke zbirke 

Teološke fakultete v Mariboru, ki je stala v Sinagogi Maribor. Prav tam smo organizirali predavanje 

dr. Sama Skralovnika, ki je predaval o Bibliji med znanostjo in življenjem. Pred polnim avditorijem 

Minoritske cerkve je v sklopu cikla Branje za življenje predavala dr. Sanela Banović, v Kulturnem 

hramu Arnolda Tovornika pa sta o literaturi in ustvarjanju govorila literata Andrej Brvar in Tone 

Partljič. Publiko v Knjižnici Kamnica je zintrigirala predstavitev knjige Vražja Liza dr. Zlatke 

Rakovec Felser, dober obisk pa je bil tudi v Knjižnici Janka Glazerja Ruše na potopisnem predavanju 

Mira Jaušovca o romarski poti do Santiaga Compostella. Sezono pogovorov smo decembra zaključili z 

pisateljem Štefanom Kardošem, ki je predstavil roman Vse moje Amerike. 

 

Predavanje dr. Sanele Banović v sklopu Branje za življenje v prepolni Minoritski cerkvi. Foto: N. Konec) 

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


67 
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 2018        MK 0/Zapis št. 140 
 

 

Literarna postaja z Andrejem Brvarjem, Tonetom Partljičem in Mitjo Čandrom v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici 

ob Dravi. (Foto: Arhiv MK) 

 
Moja pot v Santiago. Miro Jaušovec, predavanje v Knjižnici Janka Glazerja Ruše, november 2018 

 (foto A. Šopinger) 

 

Vse leto smo bralno kulturo krepili 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.  

Posebno poglavje je bralni klub v Knjižnici Tabor, kjer se sestajajo člani Zavoda Franko, namenjen pa 

je bralcem z duševnimi težavami.  

Za nadgradnjo in širjenje besede o dobrih knjigah sta poskrbeli Jasna Mlakar in Brigita Mohorič v že 

četrti sezoni oddaje Zbrano, zapisano, prebrano na valovih Radia Maribor.  

Prav tako z že izoblikovano publiko smo odvrteli šesto sezono cikla ruskega filma. Za filmsko kulturo  

smo do poletja skrbeli tudi s filmskim krožkom, ki ga je dvakrat mesečno vodil filmski poznavalec, 

kritik in filozof Žiga Brdnik. Izbor filmov, o katerih so tekle debate, je kakovostno pokril celosten 

spekter filmov iz naše zbirke.  
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Omeniti je potrebno tudi krog entuziastov okoli Skodelice besed, ki se srečujejo v Knjižnici Šentilj. 

Koordinatorka in izvajalka Vida Koren ob pomoči knjižničarke tedensko skrbi za pester program, ki 

dobro pokriva potrebe okolja.  

Knjižnica Selnica je nudila domicil likovni delavnici, ki je dvakrat mesečno skozi likovno umetnost in 

zgodovino umetnosti skrbela za osebnostni razvoj udeležencev. Vodila jo je Kaja Lukač, likovna 

pedagoginja in slikarka. 

Že desetletje izvajamo Bralno značko za odrasle, ki smo jo začeli v sodelovanju s knjižnico Ivana 

Potrča Ptuj, od leta 2015 pa jo vodimo z lastnim priporočilnim seznamom. Oblikujemo ga tematsko, 

vsebinsko pa vključujemo v aktualna dogajanja v knjižnici. Razdelili smo okoli 600 bralnih mapic, 

bralci pa so lahko izbirali med 25 naslovi knjig. S seznama je bilo potrebno prebrati najmanj 7 knjig, 

veljala so tudi druga dela navedenih avtorjev. Izpolnjene mape je oddalo 39 sodelujočih. Zaključna 

prireditev je bila v decembru, ko so udeleženci prejeli priznanja in knjižne nagrade Založbe Pivec in 

knjige Marjana Rajšpa. 

Spremljajoče dejavnosti in sodelovanja 

V letu 2018 smo ohranili 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, Vinoteke Vodni 

stolp in Sinagoge Maribor, ki postajajo naši stalni vsebinski in organizacijski partnerji. Okrepili smo 

stike in sodelovanja tudi z drugimi sorodnimi kulturnimi institucijami v mestu: Mladinskim kulturnim 

centrom Maribor, Univerzitetno knjižnico Maribor, SNG Maribor in Teološko fakulteto.  

Vsebinsko in organizacijsko smo neposredno in posredno vpleteni v vse večje literarne festivale v 

Sloveniji, zlasti vidno vlogo igramo v Slovenskih dnevih knjige v Mariboru, sodelovali pa smo tudi pri 

izvedbi festivala Pranger. Tradicionalno smo zraven ob dnevu spomina na žrtve holokavsta, 

Glazerjevih dnevih, dogodku Poezija povezuje, Borštnikovim srečanjem. 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. Pri pripravi projekta Literature 

pobratenih mest smo tvorno sodelovali tudi s Slovenskim kulturnim centrom iz Berlina in literarnim 

društvom iz Marburga. 

 

Slovenska akcija Beremo skupaj je vključevala tudi dobro promocijo. 
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6.9.3. Revija Otrok in knjiga 

 

V letu 2018 so izšle vse tri načrtovane številke, in sicer v skupnem obsegu 332 strani in  skupni 

nakladi 2.100 izvodov. Številka 101 (108 strani) je izšla avgusta, številka 102 (116 strani) novembra, 

številka 103 (108 strani) pa v začetku januarja 2019. Dinamika izhajanja je bila premaknjena v drugo 

polovico leta zaradi pomembnih jesenskih dogodkov na področju mladinske književnosti, s katerimi 

so povezani tudi prispevki v reviji. 

Od leta 2015 je revija s svojo  elektronsko verzijo vključena v DLIB (digitalno knjižnico Slovenije). 

Podatki kažejo, da število ogledov narašča.  Od 2016 je predstavljena in dostopna tudi na portalu JAK 

www.revije.si  in EBSCO Information Services. 

 

Vključena je v tuje podatkovne baze: MLA International Bibluiography, NY, USA in Ulrichʼs 

Periodicals Directory, R. R. Bowker, NY, USA ter EBSCO Information Services. 

 

Člani uredniškega odbora revije so bili: 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), dr. Barbara Pregelj (docentka 

za literaturo na Univerzi v Novi Gorici, prevajalka ter urednica) in  urednica revije Darka Tancer-

Kajnih. Člani uredniškega odbora iz tujine: dr. Gloria Bazzocchi (Univerza v Bologni), dr. Juan Kruz 

Igerabide (Univerza Baskovske dežele) in dr. Dubravka Zima (Pedagoška fakulteta Univerze v 

Zagrebu). Tajnik uredništva je bil Robert Kereži.                                     

 

V 45. letniku revije je bilo objavljenih 45 prispevkov, od tega 15 v rubriki Razprave - članki. 

Sodelovalo je  48 različnih avtorjev (19 jih je v reviji svoj prispevek objavilo prvič,  12 avtorjev je 

objavilo več kot en prispevek). Revijo je lektorirala Darka Tancer-Kajnih. 

 

Pomembnejši tematski sklopi v letu 2018 so bili:  

- tujstvo in tujost v mladinski književnosti 

- med izvirnikom in prevodom 

- ohranjanje in prenašanje tradicije ustnega izročila  

- večnaslovniška (crossover) književnost: meje mladinske književnosti in mladinskega 

knjižničarstva 

- prepletanje besednega in likovnega jezika v slikanici 

- vrednote v mladinske književnosti in kriteriji za nagrade 

- intervjuji (s finalisti večernice, tujimi gosti festivala Bralnice pod slamnikom in Založniške 

akademije)  

- avtorefleksije ustvarjalcev mladinske književnosti 

- poročila o aktualnih nagradah, priznanjih, jubilejih, kongresih in drugih dogodkih 

- ocene novejše knjižne produkcije 

 

Za promocijo revije smo na teh prireditvah udeležencem podarili približno 300 izvodov različnih 

številk revije, revijo pa smo promovirali tudi z objavami na spletni Mariborske knjižnice, Društva 

Bralna značka ZMPS in Slovenske sekcije IBBY ter na različnih drugih prireditvah. 
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Otrok in knjiga je še zmeraj edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti, 

književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Revija od začetka (prva številka je izšla avgusta 1972) 

izhaja s pomočjo državne subvencije. Od leta 2009, ko je subvencija bila najvišja (16.500 EUR), je 

finančna podpora reviji nenehno padala in dosegla v letu 2014 dno s 6.500 EUR. S tako znižano 

subvencijo in z denarjem od prodaje (kriza je zmanjšala tudi število dolgoletnih naročnikov) smo sicer 

še lahko izdajali tri številke letno v samostojnih zvezkih, smo pa bili prisiljeni drastično znižati 

avtorske honorarje, ki jih sicer zahteva in njihovo višino celo predpisuje oz. priporoča JAK. Zaradi 

varčevanja je bilo v preteklih letih v reviji tudi manj barvnih prilog, ki so bile v finančno bolj ugodnih 

časih stalnica vsake številke. Subvencija JAK za leto 2018 je znašala 9.000 EUR. 

 

Stroški grafične priprave na tisk so v letu 2018 znašali 1.605 (leto prej 1.890 EUR), stroški za tisk 

4.697 EUR, avtorskim honorarjem smo namenili 5.044 EUR, odprema revije je stala 1.187 EUR. Z 

naročninami smo pridobili 3.717 EUR ali približno 26% stroškov, ki jih pri vlogi za subvencijo 

upošteva Javna agencija za knjigo. Letne naročnine (17 EUR) in cene posameznega zvezka revije (7,5 

EUR) od leta 2007 nismo povišali.  

 

Uredniški odbor revije je vodstvo knjižnice v zadnjih dveh letih večkrat opozoril, da bi morali 

promociji in trženju revije nameniti bistveno več pozornosti, česar pa zaradi pomanjkanja kadrov ni 

bilo možno realizirati. 

           
 

 
Na simpoziju oko besede 
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6.9.4.  Monografija Prenos pravljic v raznotere pojavne oblike in umestitve 

Ob izteku leta 2018 smo v službi za mlade bralce izdali 

zbornik s prispevki simpozija 16. Pravljičnega dne. 

 

Monografija ohranja simpozijski naslov in je odeta v 

podobo 16. Pravljičnega dne, publikacije pa zaokroža 

založniško trojnost pravljično pripovedovalskih vsebin, 

katere dela sta tudi zbornika Sedi k meni, povem ti eno 

pravljico (2006) in Za pravljice odklenjene ključavnice 

(2012). Pred njiju umeščamo še publikaciji Na temeljih 

preteklosti snujemo prihodnost (1999) ter Splet znanja in 

domišljije (2006) ter  revijo Otrok in knjiga, katere 

uredništvo že od leta 1972 domuje v Mariborski knjižnici.  

 

Uvodni sklop publikacije začenjajo drobec zapuščine 

pohorskega pevca Jurija Vodovnika in spomini nanj, zapis 

Mete Blagšič, koordinatorke Pravljičnega dne, in občutje 

pripovedovalskega večera Zdenke Gajser, začetnice 

pravljičnih dni, pripovedovalke in mladinske knjižničarke v 

Mariborski knjižnici.  

 

Nadaljevanje je namenjeno glavnemu simpozijskemu sklopu: v likovne prostore in slovensko 

ilustratorsko tradicijo nas vodi Pavle Učakar, likovni urednik za otroški in mladinski program pri 

Mladinski knjigi; o svojem Rdečem jabolku in pravljicah, ki živijo v nas, a jih lahko gledamo in 

beremo tudi drugače, govori oblikovalka in ilustratorka Kaja Kosmač; Ana Duša, pripovedovalka in 

raziskovalka, razmišlja o umetnosti pripovedovanja in njenih povezavah z gledališkimi praksami; 

mag. Špela Frlic, pripovedovalka, umetniška pedagoginja in raziskovalka folkloristike, piše o 

sodobnih pristopih obujanja Zverinic iz Rezije; Brina Vogelnik, pevka, plesalka, lutkovna animatorka 

in grafična oblikovalka, nas povabi v družinsko pripoved o zgodbi Trdoglav in Marjetica, o njeni moči 

in o njenih različnih umetniških realizacijah; Jerca Cvetko, pedagoginja in kamišibajkarka, odstira 

prvine pripovedovanja ob slikah in oriše razvoj kamišibaja v Sloveniji; Boštjan Gorenc, pisatelj, 

prevajalec, stand up komik in pripovedovalec, navdušuje s pogledom literature in zgodbe skozi 

internetne pristope in poustvarjanja; dr. Ambrož Kvartič, etnolog in kulturni antropolog, predstavlja 

manj raziskan folklorizacijski proces – pripovedno ostenzijo; dr. Mojca Ramšak, etnologinja, 

filozofinja in redna profesorica, nas v zaključku vrne k Pohorju in v njegovo pravljično prozo, da v 

njej razkrije skromno vključenost ali celo prezrtost opisov zdravja, bolezni in poškodb. 

 

Izid knjige sta nam pomagali uresničiti Javna agenciji za knjigo Republike Slovenije s podporo 

Pravljičnim dnem ter Mestna občina Maribor s finančnim prispevkom ob snovanju zbornika. 

Uredniško delo so izvedle Meta Blagšič, Lea Hedl in Maja Logar, lektorsko delo je opravila Darka 

Tancer-Kajnih, ilustracijo je prispevala Kaja Kosmač, publikacijo je oblikoval Uroš Lehner, natisnil 

pa jo je Dravski tisk.  

 

Za strokovni in pripovedovalski prostor, za mesto in za Mariborsko knjižnico so zbornik in vsebine 

strokovnjakov in ustvarjalcev različnih področij pomembne za sidrišče in razvoj umetnosti 

pripovedovanja, bralne kulture in bralne pismenosti. 
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6.9.5. Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel  

 

V Knjižnični cikel je bilo v študijskem letu 2017/18 vpisanih 645 slušateljev, delovalo je 48 študijskih 

skupin, v katere je bilo včlanjenih 805 slušateljev.  

V študijskem letu 2018/19 se je vpisalo 674 slušateljev, oblikovalo se je 45 študijskih skupin, v katere 

je včlanjenih 865 slušateljev.  

 

Za člane Knjižničnega cikla smo v letu 2018 organizirali 9 mesečnih srečanj, ki so vedno prvi ali drugi 

torek v mesecu, ob 17. uri, in se jih je udeležilo 385 slušateljev. Vsak mesec člani prejmejo Sporočila, 

v katerih podrobneje predstavimo temo mesečnega , hkrati pa jih seznanimo tudi z aktualnimi dogodki 

v Mariborski knjižnici. 

 

Vključeni smo v mrežo članic Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Prav tako smo kot 

partner vključeni v Strateški svet Informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.  

Urnik zasedenosti učilnic je v dopoldanskem času v celoti zapolnjen, počasi pa uvajamo tudi 

popoldanske termine srečevanj študijskih skupin. Večnamenska dvorana Rotovž je na razpolago 

članom Knjižničnega cikla in udeležencem ostalih dejavnosti. Kljub temu, da smo veliko skupin 

preselili na lokacijo Rotovški trg 2, ostajajo skupine tudi na drugih lokacijah: Hiša jezikov (7 skupin), 

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. V 

novem študijskem letu so pričeli tudi z vadbo Tai chi, ki jo vodi Irena Kunstelj. Na pobudo Irene 

Porekar Kacafura deluje v Pokrajinskem muzeju muzejska študijska skupina, v katero je vključenih 8 

članov. V programu spoznavajo različne predmete premične kulturne dediščine in se posvečajo 

metodam njihovega ohranjanja: konserviranju, deponiranju in razstavljanju. Delo v študijski skupini se 

ob strokovnih predavanjih kustusov in konservatorjev-restavratorjev prepleta s praktičnim delom v 

depojih in razstaviščih muzeja.  

 

Mestna občina Maribor sodeluje v projektu Urban Inno, ki je sofinanciran s strani programa Interreg 

Srednja Evropa. V letu 2018 so izvedli pilotni project, v katerega so vključili tudi člane Knjižničnega 

cikla, in sicer tiste, ki so obiskovali študijski krožek Pametni telefon pod mentorskim vodstvom 

Bojana Varge. Osredotočili so se na obstoječe e-storitve (aplikacije) javnih podjetij, poudarek pa je bil 

predvsem na zbiranju želja in predlogov občanov, povezanih z izboljšanjem oz. uporabnostjo le teh. 

Na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih smo v letu 2018 

pridobili sredstva v višini 1.500 eurov. Namenili smo jih organizaciji dneva knjižnice. 

 

Ob koncu študijskega leta, ki traja od oktobra do maja, se je sestal Usklajevalni odbor mentorjev in 

animatorjev posameznih študijskih skupin. Na sestanku smo pregledali delo zaključenega leta in 

podali smernice za novo študijsko leto.  

 

674 vpisanih slušateljev 

45 skupin študijskih krožkov 

865 članov študijskih krožkov 

1.115 srečanj na krožkih 

12.816 obiskov na krožkih 

9 predavanj: 385 udeležencev 

30 strokovnih ekskurzij po Sloveniji: 1.659 udeležencev  

9 strokovnih ekskurzij v tujino: 558 udeležencev 

Skupno:  1.163 prireditev in  15.418 udeležencev 
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Predavanje Zahod o Islamu in Islam o Zahodu, Večnamenska dvorana, 9.10. (foto: N. Konec) 

 

 

6.9.6. Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami in ranljive skupine  

 

V vseh oddelkih in službah smo skrbeli za vključevanje ranljivih skupin prebivalstva v uporabo 

knjižničnih storitev. V okviru prostorskih in kadrovskih možnosti smo invalide in druge ranljive 

skupine vključevali v naše redne dejavnosti in prireditve, na območju mariborske in okoliških občin. 

Pri tem smo sodelovali z invalidskimi društvi in drugimi ustanovami. Člane invalidskih društev smo o 

prireditvah in dejavnostih obveščali preko portala Svet invalidov, tudi v formatu, primernem za slepe 

in slabovidne. Preko Sveta invalidov smo nadgrajevali sodelovanje z Društvom gluhih in naglušnih 

Podravja Maribor, Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Maribor, Društvom Sožitje idr. 

Posebej bi izpostavili dobro sodelovanje z Društvom študentov invalidov Slovenije, enota Maribor, ki 

so nam pomagali pri pripravi programa prostovoljstva, namenjenega uporabnikom s posebnimi 

potrebami. V letu 2019 nameravamo program predstaviti tudi  knjižnicam na našem širšem območju in 

poiskati možnosti za njegovo realizacijo. V 2018 smo vzpostavili sodelovanje s Knjižnico slepih in 

slabovidnih Minke Skaberne iz Ljubljane in prejeli v dar komplet zvočnih knjig. Ustrezno smo jih 

obdelali v sistemu Cobiss in omogočili dostopnost osebam z okvaro vida in drugim zainteresiranim 

tudi preko brezplačne medknjižnične izposoje na našem širšem območju. 

 

Vsebine za uporabnike s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine 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 

 

Izvedli smo naslednje aktivnosti:   

- priključitev k projektu E-kartica ugodnosti za invalide, 

- pravljična ura za člane Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor,  

- projekt 3. bralne značke za starejše. Dom starejših Idila v sodelovanju s Knjižnico Šentilj, 

- predstavitev knjižnice, e-virov in sistema Cobiss stanovalcem DBE SVZ Hrastovec, v okviru 

projekta »Vključujemo in aktiviramo (JAK RS)«,   
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- projekt 4. bralne značke za uporabnike VDC Polž. Knjižnica Šentilj,  

- aktivno sodelovanje  in soorganizacija posveta »Dostopnost knjižnic invalidom«,  

- dan Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu – Povežimo bregove,  

- priprava projekta prostovoljstva za uporabnike s posebnimi potrebami in druge ranljive 

skupine,  

- Literarno branje: predstavitev in branje besedil, ki so v 2018 nastajala v stanovanjski skupnosti 

SVZ Hrastovec v Mariboru. Usposabljanje udeležencev je potekalo pod okriljem projekta 

»Vključujemo in aktiviramo!« (JAK RS), pri katerem je v letu 2018 kot literarna mentorica 

sodelovala pesnica Kristina Kočan. Glasbeni gost je bil kantavtor Peter Andrej,  

- predstava V. Möderndorferja »Ničesar ne obžalujem«, v izvedbi Metke Pavšič, igralke z 

okvaro vida. 

 
 

Literarno branje v  Knjižnici Nova vas, 4.12.(foto: S. Žižek) 

 

 

 
 

Metka Pavšič v predstavi V. Möderndorferja »Ničesar ne obžalujem«, dvorana Rotovž, 4.12. (foto: N. Konec) 

Žal pa določene ranljive skupine, predvsem gibalno ovirani, še vedno nimajo enakih možnosti, saj ne 

morejo dostopati do nekaterih naših enot: Knjižnice Studenci, Bistrica ob Dravi in Knjižnice Duplek. 

Na pereč problem osrednje knjižnice na Rotovškem trgu smo opozorili tudi na posvetu »Dostopnost 
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knjižnic invalidom«, ki smo ga organizirali v sodelovanju z delovno skupino za kulturo pri Svetu 

invalidov Mestne občine Maribor. Za čimprejšnjo rešitev prostorske stiske osrednje knjižnice smo se 

zavzeli tudi na seji Sveta invalidov, oblikovali skupno pobudo in jo posredovali  županu Mestne 

občine Maribor. 

 

Posvet »Dostopnost knjižnic invalidom« je omogočil dragoceno izmenjavo izkušenj in ponudil  

vpoglede v stanje na področju vključenosti invalidov v uporabo knjižnic. Predstavniki splošnih 

knjižnic z našega širšega območja in Univerzitetne knjižnica Maribor smo predstavili knjižnične 

storitve in programe, namenjene ali prilagojene potrebam invalidov ter opozorili na tehnične in druge 

ovire. Predstavniki invalidskih društev pa so na primerih dobrih praks izpostavili tudi svoje želje in 

poglede na dostopnost do knjižničnih storitev.  

 

Dogovori in sklepi s posveta so predstavljeni v poročilu »Dostopnost knjižnic invalidom«, ki ga je 

pripravila delovna skupina za kulturo pri Svetu invalidov Mestne občine Maribor. V nadaljevanju pa 

izpostavljamo osnovne usmeritve s posveta:  

- knjižice bodo tudi v prihodnje krepile svojo socialno vlogo in pozitivno vplivale na 

zmanjševanje socialne izključenosti, 

- tudi v prihodnje bodo tako knjižnice kakor tudi invalidske organizacije spodbujale 

vključevanje invalidov v različne dejavnosti knjižnic, 

- invalidska društva lahko za knjižnice organizirajo različna izobraževanja o specifičnih 

potrebah različnih skupin invalidov in tako zaposlenim v knjižnici olajšajo delo s tovrstnimi 

uporabniki, 

- invalidska društva in organizacije bodo invalidom še naprej nudile podporne storitve za lažje 

vključevanje v različne knjižnične dejavnosti, kot so prilagojeni prevozi, osebna asistenca, 

spremstvo, mentorstvo in podobno. 

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


76 
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 2018        MK 0/Zapis št. 140 
 

 

7. VIRTUALNA KNJIŽNICA, KNJIŽNICA NA DALJAVO 

 

7.1. Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti: 

 

Strateško področje 5: Virtualna knjižnica, knjižnica na daljavo 

 realizirano/nerealizirano 

Virtualna knjižnica za uporabnike, povečanje dostopnosti knjižnice z novimi 

tehnologijami: 

 

-E-učilnica – realizacija vsebin po potrebi nerealizirano 

-Elektronski obrazci, možnost vpisa, plačevanja in nakupov prek spletne strani in 

mobilnih aplikacij. 

realizirano 

-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  Strategije slovenskih splošnih knjižnic na 

področju Knjižnice v E-okolju v skladu s programom OOK – projekt skupnega 

spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic. 

realizirano v okviru nalog 

OOK – poglavje 9 

-Gradnja biografskega leksikona Štajerci.si in sodelovanje pri vzpostavitvi portala 

ZnaniSlovenci.si – v okviru nalog OOK – priprava vsebin in uredniške naloge. 

realizirano v okviru nalog 

OOK – poglavje 9 

-Portal Dobre knjige.si – v okviru nalog OOK – priprava in vnos vsebin in 

urednikovanje. 

realizirano v okviru nalog 

OOK – poglavje 9 

-Proučitev možnosti, priprava načrta, kandidiranje na razpisih in postopno uvajanje 

knjigomatov v povezavi z RFID tehnologijo (glede na finančne in prostorske možnosti). 

realizirano – proučitev 

možnosti 

-Preverjanje novosti na področju info-postaj, ocenitev stroškov in možnosti njihove 

postavitve v enotah 

realizirano 

-Širitev brezgotovinskega plačevanja (pos terminali) v enotah knjižnice (po potrebi)  realizirano  

-Nadaljevanje implementacije Office 365: prehod osebnih map zaposlenih MK v oblak 

(Microsoft OneDrive for Business), proučitev možnosti selitve spletne strani MK v 

oblak, proučitev in načrt uporabe, izobraževanja zaposlenih za SharePoint v MK (npr. 

intranet). 

realizirano – glej poglavje 4.4. 

Organizacija informacijskega 

sistema 

-Vzpostavitev podpornega požarnega zidu (Cyberoam ING35). realizirano 

 

7.2. Dostopnost z novimi tehnologijami 
 

Možnost namestitve E-učilnice je zagotovljena, potrebe in vsebine v 2018 niso bile definirane. Na 

področju elektronskih obrazcev smo  skupaj z IZUM realizirali možnost spletnega vpisa in plačila prek 

spleta. Interaktivne komunikacije z uporabniki prek spletne strani knjižnice nismo realizirali. 

 

Nabavo in vzpostavitev knjigomatov smo vezali na reševanje prostorske problematike osrednje 

knjižnice, do katere ni prišlo. Ažurno pa smo spremljali vse novosti in spremembe v zvezi s ponudbo 

knjigomatov.  

 

Možnost brezgotovinskega plačevanja prek pos terminalov smo vzpostavili v Knjižnici Rotovž, 

Pionirski knjižnici Rotovž, Knjižnici Nova vas, Pionirski knjižnici Nova vas, Knjižnici Hoče in 

Knjižnici Pobrežje (6 enot). 

 

Nadaljevali smo z implementacijo Office 365 – glej poglavje 4.4. Organizacija informacijskega 

sistema. 

Pričeli smo s postopno  implementacijo podpisnih tablic (3 kom.), jih testirali in iskali tehnične rešitve 

za prilagoditev dela v Cobiss3 aplikaciji (v sodelovanju z IZUM).   

 

Posodobili smo  glavni požarni zid - Cyberoam ING35 (menjava naprave) in s pomočjo manjših 

Cyberoam – ov umestili enote Ruše, Šentilj, Nova vas in Pobrežje v notranje omrežje knjižnice. 
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Oprema omrežja z napravami Cyberoam nam je omogočilo tudi oblikovanje dostopov za uporabnike 

brez nakupa posebnih aplikativnih rešitev. Na ta način smo rešili težavo INFO-postaj, za katere je bilo, 

poleg stroška aplikacije, težko poiskati ustrezen prostor. V 2018 smo omejen in poenoten dostop za 

uporabnike uredili v Knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Rotovž. S tem zagotavljamo, da imajo 

uporabniki na določenih računalnikih časovno omejen dostop do elektronskih vsebin. 
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8. PROMOCIJA, SODELOVANJA 

 

8.1. Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti 

 

Strateško področje 6: Promocija knjižnice, založniška dejavnost 
 

 realizirano/nerealizirano 

Promocijske akcije in zagovorništvo: Dan Mariborske knjižnice, Dan slovenskih splošnih 

knjižnic, promoviranje vloge Mariborske knjižnice pri območnosti, prazniki krajevnih in občinskih 

knjižnic. 

 

Založniška produkcija: 5 številk internega glasila Informator (tiskana in elektronska oblika), 3 

številke revije Otrok in knjiga, monografija Prenos pravljic v raznotere pojavne oblike… (revija in  

monografija vključeni v poglavje Spodbujanje bralne pismenosti (glej stran 69 in 71) 

realizirane 4 številke 

Informatorja (glej 

poglavje 4.6.1.) 

Promocijski material: promoviranje dejavnosti z vabili, letaki  

 

8.2. Promocijske akcije in zagovorništvo 
 

8.2.1. Dan Mariborske knjižnice 

 

Dan Mariborske knjižnice je postal osrednji promocijski dogodek knjižnice. Že tradicionalno ga 

zaznamujeta športni in kulturni del – tek za knjižnico in aktualna vsebina, namenjena različnim 

generacijam. Vsako leto vsebino nadgradimo tudi v sodelovanju z drugimi kulturnimi institucijami v 

mestu (UGM, LGM, SNG, Klinični center – krvodajalski avtobus...). 
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8.2.2. Dan slovenskih splošnih knjižnic 
 

V splošnih knjižnicah smo drugo leto zapored praznovali teden splošnih knjižnic po vsej Sloveniji. 

Od 19. do 23. novembra 2018 je po vseh knjižnicah potekalo bogato dogajanje za vse generacije. 

Teden splošnih knjižnic se je razširil iz Dneva splošnih knjižnic, ki ga že od leta 2002 slovenske 

splošne knjižnice obeležujejo vsako leto 20. novembra.  

V Mariborski knjižnici smo se tednu splošnih knjižnic pridružili z dogodki: 

 Torek, 20. november: Srečanje z ilustratorko Bojano Dimitrovski v Knjižnici Kamnica 

 Sreda, 21. november: Literarna postaja z Andrejem Brvarjem, Dragom Jančarjem in Tonetom 

Partljičem v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi 

 Sreda 21. november: Brezplačen prvi vpis: oprostitev plačila članarine za prvo leto vpisa in 

oprostitev plačila stroškov za prvo izdelavo članske izkaznice. 

 Četrtek, 22. november: Pravljični dan s pravljično šolo v Večnamenski dvorani Rotovž in 

Klubu Wetrinsky in predavanje Moja pot v Santiago v Knjižnici Janka Glazerja Ruše 

 

Posebnost praznovanja v letu 2018 so bile razglednice, k pisanju katerih smo lahko spodbujali naše 

uporabnike, ali jih pisali sami. Nekaj prijaznih sporočil na teh razglednicah smo prejeli tudi mi. 

 

 
 

 

8.2.3. Borštnikovo v knjigi 

 

Planiranega sodelovanja oz. nadaljevanja akcije Galerija v knjigi, skupaj z Umetnostno galerijo 

Maribor, nismo izvedli, smo pa oktobra 2018 v sodelovanju s Festivalom Borštnikovo srečanje, ki je 

potekal med 15. in 28. oktobrom 2018 v Mariboru, izvedli akcijo, ki smo jo poimenovali Borštnikovo 

v knjigi. 

78 brezplačnih vstopnic za festivalske predstave smo v enotah Mariborske knjižnice namestili v 

različna literarna dela, ki so bila predloga za posamezne gledališke predstave ali pa je obstajala z njimi 

povezava vsaj v avtorstvu. 

Člane Mariborske knjižnice smo skozi različne kanale komuniciranja povabili, da na knjižnih policah 

poiščejo dela povezana z gledališkimi predstavami in s tem pridobijo brezplačne vstopnice za ogled 

posameznih predstav.  
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8.2.4. Spletna stran, FB, E-novice, eFollowr 

 

Spletno stran knjižnice in facebook stran smo dnevno ažurirali, dopolnjevali z novimi vsebinami in 

video predstavitvami. V letu 2018 smo zabeležili 285.704 obiskov strani. Statistiko spletne strani 

spremljamo s pomočjo orodja Google Analytics. Podatki ne prikazujejo dejanskega števila dostopov 

ampak samo tiste, pri katerih so se uporabniki strinjali z uporabo piškotkov. Ocenjujemo, da je 

dejanski obisk višji. 

 

Naročnike E-novic smo maja 2018, zaradi nove evropske uredbe o varovanju osebnih podatkov, 

pozvali k ponovnemu naročilu na spletne novice. Število naročnikov se je sicer znižalo na polovico, 

vendar pa je bila odzivnost višja kot v preteklem obdobju (med 35 in 55%). 

Prek mobilne aplikacije eFollowr smo 199 naročnikom poslali 71 obvestil o dogodkih v Mariborski 

knjižnici. 

 

Spremljali in skrbeli smo za ažurnost objav o Mariborski knjižnici na različnih portalih (odpiralni časi, 

občinski portali itd.) 

 

 

Spletna stran Mariborske knjižnice, rubrika Priporočamo: knjige, glasba, filmi, igrače 
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8.2.5. Promocijsko in informativno gradivo 

 

- Mesečni vodniki po prireditvah (SKOVIK), tiskana vabila in plakati za posamezne prireditve 

- Obvestila Knjižničnega cikla (mesečno) 

- Seznami novosti v elektronski obliki, anotacije (spletna stran) 

- Poletni urnik 2018 

- Plakat, elektronska prijavnica za udeležbo na teku, tiskana in elektronska vabila s programom 

za Dan Mariborske knjižnice, junij 2018 

- Vabilo, plakat in elektronska prijavnica za Pravljični dan s pravljično šolo 2018 

- Letno poročilo 2017 

- Program dela 2018 

- Kulturni protest z nalepkami izložbenih oken na Rotovškem trgu 

- Novoletna čestitka v sodelovanju s projektom 3. razreda OŠ Bratov Polančič – ilustracije otrok 

in plakat s pismom politikom 

 

 

 
 

 
Elektronska novoletna voščilnica z ilustracijama učencev OŠ Bratov Polančič. 
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Kulturna akcija v prizadevanjih za novo knjižnico – jesen 2018 

 

8.3. Naša sodelovanja, strokovne izmenjave, predstavitve na konferencah, simpozijih 
 

Obiska knjižničarjev s Hrvaške 

16. junija 2018 so nas obiskali člani Društva knjižničarjev Krapinsko-zagorske županije, 28. 

septembra 2018 pa kolegice in kolegi, člani Društva knjižničarjev Slavonije, Baranje in Srema. Po 

prostorih knjižnic na Rotovškem trgu jih je popeljal Semir Atić. 

 

 
Člani Društva knjižničarjev Slavonije, Baranje in Srema pred Knjižnico Rotovž,  

september 2018  (foto N. Konec) 

 

Častno pokroviteljstvo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 16. julija 2018 priredil sprejem ob vročitvi listin o 

častnem pokroviteljstvu ustanovam pobudnicam Nacionalnega meseca skupnega branja 2018, ki 

je potekal od 8. septembra do 8. oktobra 2018. Med prejemniki so bili Mariborska knjižnica, 

Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, 
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Mestna knjižnica Kranj, Mestna Knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje splošnih 

knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 

 

 
Predsednik RS Borut Pahor izroča listino o častnem pokroviteljstvu nad Nacionalnim mesecem skupnega branja 2018 

direktorici Mariborske knjižnice Dragici Turjak in skupinska fotografija predstavnikov vseh častnih pokroviteljev 

Nacionalnega meseca skupnega branja, junij 2018  (foto Slovenska tiskovna agencija) 

 

 
 

 

Strokovni ogled knjižnic v Radovljici in Kranju 18. september 2018 

S člani sveta knjižnice smo si ogledali novo Knjižnico Antona Tomaža Linharta v Radovljici in 

Mestno knjižnico Kranj, kot primera dobre prakse, kako so v mestih Slovenije poskrbeli za ustrezne 

knjižnične prostore. 
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Obisk irskega veleposlanika v Mariborski knjižnici 

18. oktobra 2018 je Mariborsko knjižnico obiskal g. Myles Geiran, veleposlanik Irske v Sloveniji. 

Izrazil je željo po sodelovanju z Mariborsko knjižnico v obliki kulturnih dogodkov (predstavitve irskih 

avtorjev, razstave…). Z zanimanjem si je ogledal prostore na Rotovškem trgu, direktorica Dragica 

Turjak ga je seznanila z načrti in dolgotrajno agonijo knjižnice ter neuspešnimi poskusi reševanja 

prostorskih problemov.  

 

 
Myles Geiran, veleposlanik Irske v Sloveniji z direktorico MK Dragico Turjak  

pred Knjižnico Rotovž, oktober 2018 (foto S. Prevorčič) 

 

Obisk ministra za kulturo v Mariborski knjižnici  
27. oktobra 2018 je minister za kulturo RS Dejan Prešiček med uradnim obiskom v Mariboru obiskal 

tudi Mariborsko knjižnico, kjer si je ogledal trenutno stanje Knjižnice Rotovž in Pionirske knjižnice 

Rotovž. Z direktorico Dragico Turjak, predsednico sveta mag. Majdo Potrata in nekaj sodelavci iz 

knjižnice se je pogovarjal o situaciji v mestu oziroma mestni oblasti in iskanju rešitev za novo 

osrednjo knjižnico.  

 

 
Minister za kulturo Dejan Prešiček, predsednica sveta MK mag. Majda Potrata in  

direktorica MK Dragica Turjak pred Knjižnico Rotovž, oktober 2018 (foto B. Kovář) 
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Prispevki sodelavcev na posvetih in srečanjih 

 
Okrogla miza "Knjižnica kot nosilka bralne kulture" (ob predlogu Nacionalne strategije za razvoj 

bralne pismenosti) 

18. aprila 2018 sta dr. Sabina Fras Popović z referatom »Proaktivna knjižnica : gibalo napredka 

življenja posameznika in družbe« in mag. Nina Hriberšek Vuk z referatom »Družba za branje 

slovenskih bukvic v Lembahi in začetki ljudskega knjižničarstva na Spodnjem Štajerskem« sodelovali 

na okrogli mizi »Knjižnica kot nosilka bralne kulture«, ki sta jo organizirala Društvo bibliotekarjev 

Maribor in »Spominjanja«. Okrogla miza je potekala v Univerzitetni knjižnici Maribor. 

 

Dostopnost knjižnic invalidom – posvet 

24. maj 2018, v prostorih Mestne občine Maribor. Na posvetu, ki je bil namenjen izmenjavi dobrih 

praks med knjižnicami in invalidskimi organizacijami je Dragana Lujić sodelovala s prispevkom 

Knjižnične storitve za uporabnike s posebnimi potrebami v Mariborski knjižnici. 

 

Beremo skupaj 

Nacionalni strokovni posvet, 10. september 2018, Cankarjev dom, Ljubljana 

Na posvetu je dr. Sabina Fras Popović predstavila prispevek z naslovom Mariborska knjižnica : 

beremo za življenje. 

 

DOMFEST, festival domoznanstva  
19. oktobra 2018 je mag. Nina Hriberšek Vuk s prispevkom »Povezovanje je ključ do uspeha. 

Mariborska knjižnica kot aktivna soustvarjalka lokalnega kulturnega dogajanja« sodelovala na 5. 

festivalu domoznanstva – DOMFEST,  ki je pod naslovom »Domoznanstvo v lokalni skupnosti – 

prostor sinergije in sodelovanja« potekal v Mestni knjižnici Ljubljana. 

 

 
Mag. Nina Hriberšek Vuk na Domfestu, oktober 2018 (foto A. Rogina) 

 

Konferenca Cobiss 2018  

Institut informacijskih znanosti IZUM, Maribor, 27. – 29. 11. 2018.   

Na konferenci je s prispevkom pod naslovom Prebujanje strokovne (za)vesti: sodelovanje in 

soustvarjanje sodelovala dr. Sabina Fras Popović. 
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Na konferenci je bil predstavljen tudi bibliobus Mariborske knjižnice, in sicer s kratkim filmom o 

»vsakodnevnem življenju« bibliobusa, zaposlenih knjižničarjev in obiskovalcev. Posneli so ga 

sodelavci Instituta informacijskih znanosti. Po končani predstavitvi je bil bibliobus na ogled na 

ploščadi pred Izumom, kjer je vzbudil veliko zanimanja. 
 

 
Dr. Sabina Fras Popović s prispevkom na Konferenci Cobiss, november 2018 (foto Izum) 

 
Film o bibliobusu MK na Konferenci Cobiss, november 2018 (foto B. Kovář) 

 

 
Z leve: Ksenija Trs, knjižničarka na bibliobusu MK, Aleš Brodnik, voznik in knjižničar na bibliobusu in dr. Sabina Fras 

Popović na Konferenci Cobiss, november 2018 (foto B. Kovář) 
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Strokovna izmenjava med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana 

Med 3. in 5. decembrom 2018 je bil na strokovni izmenjavi V Mestni knjižnici Ljubljana (MKL) Aleš 

Pišotek, sistemski operater v Mariborski knjižnici. Prvi dan je spoznal organizacijo MKL in temeljne 

dokumente, nato pa v okviru pripravljenega programa praktično spremljal delo v Oddelku za 

informatiko v MKL, spoznal organiziranost in delitev dela v tem oddelku, organiziranje in 

funkcioniranje E-učilnice, 3D tiskanja ter uredniško delo in funkcioniranje spletne strani in družbenih 

omrežij.  

 

8.4. Knjižnica in mediji 

 
- Objava informacij o Mariborski knjižnici v Priročniku za bruce 2018/2019, 

- predstavljanje knjižnice in njenih dejavnosti na spletni strani knjižnice in FaceBooku 

- objava člankov o Mariborski knjižnici v občinskih glasilih krajevnih skupnosti in mestnih 

četrti, 

- odzivali smo se povabilom medijev: članki, pogovorne oddaje, intervjuji, 

- največ medijske pozornosti je bilo v letu 2018 posvečeno problematiki iskanja primerne 

lokacije za osrednjo knjižnico Mariborske knjižnice. 

 

Večer, 6. 10. 2018 

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


88 
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 2018        MK 0/Zapis št. 140 
 

 

 
Večer, 25. 1. 2018 

 

 
Vecer.com, 27. 9. 2018 
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9. PROGRAM OBMOČNOSTI 

 

Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica (OOK) koordinira izvajanje knjižnične 

dejavnosti na območju Mariborske knjižnice, Knjižnice Lenart in Knjižnice Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica. Domoznansko dejavnost usklajuje tudi z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM). 

 

9.1. Realizacija Programa izvajanja nalog osrednje območne knjižnice 2018 

 
 realizirano/nerealizirano 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij:  

-Zagotavljanje dostopa na daljavo do elektronskih virov IUS Info, Encyclopedia Britannica in 

PressReader za člane vseh treh knjižnic na območju.  

-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 

- predavanje na temo avtizma 

- izpopolnjevanje na temo Kako pripraviti predstavitev z uporabo PowerPoint (PP) 

realizirano - delavnica 

primeri dobrih praks 

nerealizirano – avtizem in 

PP 

Promocija območnosti na domači strani in Facebook strani Mariborske knjižnice, 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: Varstvo osebnih podatkov v luči nove direktive EU; Delavnica ABC moderiranja: osnovne 

tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov; Priprava prijave na projekte 

realizirano v obsegu kot ga 

je zagotovil NUK 

Udeležba na sestankih tima OOK v NUK in delovnih skupinah v okviru OOK Slovenije. realizirano 

Vodenje delovne skupine informatikov in sistemskih administratorjev OOK realizirano 

Projekti:  

Priprava izhodišč za formiranje Centra za spodbujanje bralne pismenosti – koordinacija dejavnosti na 

področju bralne pismenosti in kulture na nacionalnem nivoju 

realizirano 

Nadaljevanje projekta za vzpostavitev novega portala slovenskih splošnih knjižnic, v sodelovanju s 

kolegi iz Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice Celje in Osrednje knjižnice Srečka Vilharja 

Koper. 

realizirano 

Priprava strateškega dokumenta o razvoju IKT v okolju osrednjih območnih knjižnic – vodenje 

delovne skupine pri OOK 

realizirano 

Sodelovanje pri drugih projektih na nacionalnem nivoju: portali Kamra, Dobreknjige.si, Znani 

Slovenci 

realizirano 

Aktivna udeležba na posvetovanju Domfest 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.  

realizirano v obsegu, ki so 

ga knjižnice na območju 

želele 

Sodelovanje pri Prostorska analiza mreže splošnih knjižnic (PAM) (podatki z našega območja) realizirano 

Sodelovanje s knjižnicami na območju bomo načrtovanju oz. vzdrževanju obstoječe knjižnične mreže 

(po potrebi) 

realizirano 

Zagotavljanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 

območja OOK. Nadaljevanje izvajanja programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in 

strokovnih delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana.   

realizirano 

Sodelovanje z Delovno skupino za kulturo pri Svetu invalidov Maribor in skupaj priprava okrogle 

mize na temo dostopnosti knjižnice invalidom. Vključeno sodelovanje knjižnic na območju in UKM.  

Izvajanje utečenih servisov in dejavnosti za širjenje bralne kulture za uporabnike s 

realizirano 
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posebnimi potrebami in starejše. Izmenjava dobrih praks med knjižnicami območja. 

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. ni bilo potrebe 

Nadaljevanje serije domoznanskih predavanj »Domoznanski pomenki« v enotah Mariborske 

knjižnice in Glazerev posvet: Prelomni časi 

realizirano 

Predstavitev portalov Kamra in dLib potencialnim novim partnerjem v domoznanskih projektih. 

Objava člankov o Kamri in njeni vsebini v občinskih  oz. krajevnih glasilih. 

nerealizirano 

Gostovanje razstave »Arnold Tovornik« v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica nerealizirano 

Koordinacija obdelave člankov iz serijskih publikacij domoznanskega značaja v knjižnicah na 

območju 

realizirano 

Izvajanje normativne kontrole avtorjev realizirano 

Mariborska knjižnica – koordinacija vnašanja in urejanja digitalnih zbirk knjižnic na območju in  

digitalizacija gradiva o zgodovini Lovske družine Duplek, nadaljevanje digitalizacije gradiva o 

zgodovini Prostovoljnega gasilskega društva Maribor-mesto in nadaljevanje digitalizacije gradiva za 

zgodovino Maribora.  

realizirano 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – digitalizacija dokumentov o nastanku knjižnice, 

zbirke drobnih tiskov iz lastne domoznanske zbirke, starejših in novejših literarnih del lokalnih 

avtorjev 

realizirano 

Knjižnica Lenart – digitalizacija rokopisa Kronika Sodnije Sv. Lenart, zbirke dokumentov o srečanjih 

literatov začetnikov v Sv. Trojici, zbirke dokumentov o tradicionalnih Maistrovih prireditvah na 

Zavrhu 

realizirano 

Univerzitetna knjižnica Maribor  - nadaljevanje digitalizacije starejše mariborske periodike, plakatov 

in reklamnega gradiva iz zbirke drobnih tiskov UKM (1945-1990) 

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 

 

 

9.2.  Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva 

 

Ministrstvo za kulturo je tudi v letu 2018 v okviru financiranja nakupa povečanega in zahtevnejšega 

izbora knjižničnega gradiva dalo prednost nabavi elektronskih podatkovnih zbirk, za kar smo prejeli 

nekoliko povečana sredstva glede na leto 2017. Zaradi zadovoljive uporabe že nabavljenih 

podatkovnih zbirk izbora nismo spreminjali.  

Uporabnikom Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju smo v letu 2018 omogočali oddaljen 

dostop do elektronskih virov IUS-info (IUS-info, Fin-D in IUS-info Hrvaška), Encyclopaedia 

Britannica in zbirke časopisov in revij PressReader. 

 

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 in PressReader  2 3 5 

skupaj 2 3 5 

Število naslovov knjižničnega gradiva 
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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 in PressReader  2 3 5 

skupaj 2 3 5 

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 na tem področju teče že 

tretje leto. V začetku leta 2019 bo treba obnoviti pogodbo z izvajalcem storitev dostave pošiljk, zato 

smo preverjali kakovost storitev na območju in ugotovili, da prihaja do občasnih zamud pri dostavi. 

Sicer se knjižnice na območju še strinjamo s pogoji medsebojnega sodelovanja, 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 2017 

precej zmanjšala, saj smo uporabnikom poslali 101 enoto gradiva (leto prej 187 enot). 

 

 

9.3.  Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 

Na področju strokovnega sodelovanja s knjižnicama na območju (Knjižnica Lenart in Knjižnica Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica) smo se trudili, da bi čim bolje prepoznali njune potrebe. V ta namen smo 

se maja sestali predstavniki vseh knjižnic in UKM ter obravnavali program dela, oktobra pa obiskali 

obe knjižnici na območju, kjer smo zaposlenim predstavili delo OOK ter skupaj uskladili načrte za 

delo v letu 2019. 

 

Veliko pozornost smo posvetili strokovnim usposabljanjem.  

Zaposlene iz obeh knjižnic na območju smo vključili v interno celodnevno izobraževanje za uporabo 

informacijskih virov, ki smo ga organizirali v januarju v štirih ponovitvah. Brezplačnega 

izobraževanja se je tako poleg zaposlenih v Mariborski knjižnici udeležilo 16 strokovnih delavk iz 

knjižnic na območju. 

16. oktobra smo gostili predstavnika Delovne skupine za strokovna priporočila splošnih knjižnic pri 

Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost, ki je podrobneje predstavil nova Strokovna priporočila in 

standarde za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028). Predstavitve se je udeležilo 34 udeležencev iz 

knjižnic severovzhodne Slovenije (Ptuj, Ormož, Ravne, Radlje, Slovenj Gradec, Murska Sobota, 

Slovenska Bistrica, Maribor).  

15. novembra smo v Mariborski knjižnici izvedli delavnico za izmenjavo dobrih praks med 

knjižnicami na območju. Obravnavali smo naslednje teme: 

- Nedokončana zgodba: spodbujanje bralne pismenosti v polju knjižnične dejavnosti 

- Predstavitev projekta Knjižni zakladi malega Lovra  

- Predstavitev zbirke poslovnih informacij GV In  

- Varovanje podatkov  

- Popravila knjig in predstavitev knjigoveznice v Mariborski knjižnici  

- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018 – 2028) (splošne 

informacije)  

- Načrti za 2019  
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Delavnice se je udeležilo 27 zaposlenih iz vseh treh knjižnic območja. Že na sami delavnici smo se s 

knjižnicama na območju dogovorili za dodatno izpopolnjevanje na področju popravila knjig, ki smo ga  

za tri zaposlene iz Knjižnice Lenart izvedli 28. 11. 2018 (4 ure).   

 

 
Delavnica za izmenjavo dobrih praks v Mariborski knjižnici, predstavitev popravila knjig,  

november 2018 (foto A. Rogina) 

 

Izpopolnjevanji, predvideni v programu dela 2018, tj. predavanje na temo avtizma ter izpopolnjevanje 

na temo Kako pripraviti predstavitev z uporabo PowerPoint, sta zaradi aktualnejših tem ostali 

neizvedeni. 

 

Na področju sodelovanja z drugimi osrednjimi območnimi knjižnicami smo nadaljevali z izvajanjem 

projektov iz prejšnjega leta.  

 

Skupaj s  kolegi iz Mestne knjižnice Ljubljana, Osrednje knjižnice Celje, Osrednje knjižnice Srečka 

Vilharja Koper in predstavnico Združenja splošnih knjižnic smo nadaljevali z delom na projektu 

vzpostavitve skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic. Srečali smo se na osmih 

sestankih, na katerih smo določili strukturne in vsebinske podrobnosti portala ter preučili možnosti 

namestitve na strežniku ARNES. Preučevali smo možnosti kreiranja portala, od prvotne ideje o lastni 

realizaciji do kasnejšega spoznanja, da mora biti portal izveden profesionalno. Pripravili smo Povabilo 

k oddaji ponudbe za oblikovanje in izdelavo spletnega portala ter ovrednotili prispele ponudbe.  

 

Nadaljevali smo z vodenjem skupine informatikov in sistemskih administratorjev OOK. V okviru ožje 

delovne skupine smo pripravili dokument o strategiji IKT Strateške usmeritve na področju IKT v 

splošnih knjižnicah za obdobje 2018-2028. V ta namen smo se s kolegicami iz Osrednje knjižnice 

Celje, Mestne knjižnice Kranj in Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 

sestali na štirih delovnih sestankih. Delovna skupina je dokument prvič predstavila na sestanku 

informatikov in sistemskih administratorjev 20. 9. 2018, poteka pa še usklajevanje pripomb in končno 

oblikovanje dokumenta. 

 

Skozi vse leto smo aktivno delovali za vzpostavitev Centra za spodbujanje bralne pismenosti, katerega 

ustanovitev je na svoji seji 20. 12. 2018 potrdil svet knjižnice. Pri pripravi osnove za oblikovanje 

centra smo zbrali in analizirali relevantno domačo in tujo literaturo ter dokumente s področja bralne 

pismenosti, identificirali glavne akterje na tem področju v slovenskem prostoru, pregledali dejavnosti, 

ki jih splošne knjižnice že izvajajo ter pripravili idejno vsebinsko in organizacijsko zasnovo. V okviru 

Pravljičnega dne smo v okviru pravljične šole nadaljevali z usposabljanjem knjižničarjev, ki se ob 
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svojem rednem delu v knjižnici soočajo s pripovedovanjem mladi in odrasli publiki, prisotni so bili 

udeleženci iz cele Slovenije. Bili smo soorganizatorji prvega Nacionalnega meseca skupnega branja. S 

prispevkom z naslovom Mariborska knjižnica : beremo skupaj smo sodelovali na nacionalnem 

strokovnem posvetu Beremo skupaj 10. septembra 2018 v Ljubljani.  

Aktivno smo sodelovali na 5. festivalu domoznanstva Domfest, 19. oktobra 2018 v Mestni knjižnici 

Ljubljana. V prispevku Povezovanje je ključ do uspeha smo na primeru delovanja v Rušah predstavili 

sodelovanje Mariborske knjižnice z organizacijami v lokalnem okolju. Prispevek je objavljen tudi v 

zborniku festivala.  

 

Na področju sodelovanja z drugimi deležniki v lokalnem okolju smo 24. maja skupaj z delovno 

skupino za kulturo pri Svetu invalidov Mestne občine Maribor in knjižnicama na območju izvedli 

posvet Dostopnost knjižnic invalidom. Predstavnice vseh treh knjižnic na območju so na posvetu 

sodelovale s prispevki.  

 

 
Članek o posvetu: Svet invalidov, revija invalidskih društev Mestne občine Maribor, letnik 8, št. 1, oktober 2018 

 

 

Redno smo se udeleževali srečanj tima OOK in izobraževanj v organizaciji Centra za razvoj knjižnic 

(CeZaR) v NUK. Veliko pozornosti je bilo namenjene varovanju osebnih podatkov v luči nove 

direktive EU in varnosti informacijskih sistemov. Udeleževali smo se tudi izobraževanj Literarni torek 

v okviru projekta DobreKnjige.si.   

 

Aktivno smo sodelovali v projektu Dobreknjige.si. Aktivnih je bilo sedem vnašalcev, ki so vnesli 24 

novih zapisov o priporočenih knjigah. Na portalu je registriran tudi en vnašalec iz Knjižnice Lenart, ki 

pa v letu 2018 ni vnesel nobenega zapisa. Zadovoljni smo z obiski naših vsebin na portalu, saj se je 

število ogledov v letu 2018 povečalo za 20,4% (število ogledov v letu 2017 je bilo 80.630). Regijska 

urednica je vnašala tudi podatke o bralnih klubih v Mariborski knjižnici ter se udeležila sestanka 

urednikov portala. 
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Sodelovanje Mariborske knjižnice na portalu Dobreknjige.si 

 
 

Knjižnično območje Aktivni 

vnašalci 

Št. zapisov 

(stanje 

31.12.2018) 

Prirast 

zapisov v 

letu 2018 

Ogledi v letu 

2018 

Št. ogledov 

(stanje 

31.12.2018) 

Osrednjeslovensko  27 882 114 469.150 1.262.398 

Dolenjsko  15 246 31 133.343 396.270 

Obalno-kraško  21 437 55 212.177 729.092 

Goriško  18 371 76 235.497 734.533 

Gorenjsko  21 194 36 100.847 167.712 

Pomursko  1 56 12 19.029 49.024 

Štajersko  8 218 24 97.099 290.883 

Koroško  14 30 11 21.426 51.203 

Celjsko-zasavsko  5 219 25 102.261 296.636 

Spodnjepodravsko  6 39 15 21.087 59.470 

Narodna in študijska knjižnica Trst 2 0 0 - - 

Oddelek za bibliotekarstvo FF UL 30 33 19 12.726 13.994 

SKUPAJ   168 2.725 418 1.424.642 4.051.215 

Statistični podatki s portala Dobreknjige.si 

 

V letu 2018 smo nadaljevali z delom v spletnem biografskem leksikonu Štajerci.si, 

(http://www.štajerci.si/). Za namen tega projekta smo ponovno kandidirali za sofinanciranje zaposlitve 

mladih pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in bili s kandidaturo ponovno 

uspešni. Ko se je prvi sodelavki iztekla pogodba, smo zaposlili novo. Po začetnem uvajanju je delo 

tekoče steklo, tako da smo na portalu Štajerci.si v letu 2018 objavili 50 novih opisov oseb. Skupaj je 

bilo konec leta 2018 objavljenih 92 opisov oseb. 

 

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 105 normativnih zapisov za avtorje domoznanskih 

prispevkov. Dogovarjali smo se o digitalizaciji in objavi digitaliziranih gradiv. Redigirali smo 

bibliografijo serijskih publikacij za Štajersko območje. Popravljeno in dopolnjeno verzijo, pripravljeno 

za elektronsko objavo, smo posredovali uredniku bibliografije v NUK. Maja in oktobra smo se 

udeležili dveh sestankov koordinatorjev domoznanske dejavnosti OOK, ki sta bila v Knjižnici Ivana 
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Potrča na Ptuju. V okviru dela ožje delovne skupine za domoznanstvo OOK smo dokončno pregledali 

dokument Domoznanska dejavnost v slovenskih splošnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor, 

stanje na dan 31. 12. 2016: strokovna izhodišča, metodologija in analiza. Za namen trajnega 

ohranjanja digitalnega domoznanskega gradiva smo oktobra popisali že digitalizirano domoznansko 

gradivo na območju. 

 

naslovi slovenski tuji 

 

skupaj 

od tega 

primarno 

knjige 751 39 790 95 

neknjižno gradivo 28 6 34 2 

serijske 

publikacije 82 7 89 52 

skupaj 861 52 913 149 

Število naslovov domoznanskega gradiva 

 

 

izvodi slovenski tuji 

 

skupaj 

od tega 

primarno 

knjige 5.023 65 5.088 400 

neknjižno gradivo 89 12 101 6 

serijske 

publikacije 343 10 353 154 

skupaj 5.455 87 5.542 560 

Število izvodov domoznanskega gradiva 

 

Marca smo skupaj z Društvom za razvoj Lira Ruše, z OŠ Janka Glazerja Ruše in Univerzitetno 

knjižnico Maribor v Rušah organizirali 5. Glazerjev posvet z naslovom Prelomna obdobja. Glavna 

tema je bila industrializacija Ruš in življenje v kraju po prvi svetovni vojni. Aprila smo z referatoma 

Proaktivna knjižnica in Družba za branje slovenskih bukvic v Lembahi in začetki ljudskega 

knjižničarstva na Spodnjem Štajerskem sodelovali na okrogli mizi Knjižnica kot nosilka bralne 

kulture, ki sta jo organizirala Društvo bibliotekarjev Maribor in »Spominjanja«. V sklopu 

Domoznanskih pomenkov smo maja v OŠ Lovrenc na Pohorju organizirali domoznansko predavanje 

Glažute in steklarstvo na Pohorju, ob predstavitvi knjige Pohorje in Kozjak pa smo v Knjižnici Ruše 

govorili o zgodovini planinskih koč in drugih turističnih točk na Pohorju in Kozjaku. Septembra smo v 

Knjižnici Hoče pripravili prireditev ob odprtju razstave Življenje in delo dr. Antona Murka, ki govori o 

slovenskem slovničarju, jezikoslovcu in borcu za enoten slovenski črkopis, ki je služboval v Hočah. 

Obvestila in utrinke z domoznanskih dogodkov smo redno objavljali na domači strani in v internem 

glasilu Mariborske knjižnice Informator.   
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Prelomna obdobja. 5. Glazerjev posvet v Rušah, Tone Korošec, marec 2018 (foto A. Rogina) 

 
 

Kamra, dLib, digitalizacija 

 

Na regijskem portalu Kamra (http://www.kamra.si) je bilo konec leta 2018 objavljenih:  

- 614 digitalnih zbirk,  

- 2.626 novic in  

- 335 organizaciji 

- skupaj 33.534 multimedijskih elementov.  

 

V letu 2018 je bilo dodanih 89 novih digitalnih zbirk, 1.015 novic in 19 organizacij, ki skupaj 

vsebujejo 4.401 nov multimedijski element. V Albumu Slovenije je objavljenih 1.976 zapisov, od tega 

442 novih v letu 2018. V letu 2018 je bil portal Kamra obiskan 2.414.961-krat (leto prej 1.765.221-

krat; povečanje ogledov za 36,81%), vzpostavljenih pa je bilo 919.999 sej.  

 

Pokrajine 

št. 

digitalnih 

zbirk 

št. 

novic 

št. 

organizacij 

Št. fotografij v 

Albumu 

Slovenije 

Št. ogledov vseh novih 

zapisov v 2018 

Celjska pokrajina 17 718 4 47 284.622 

Dolenjska pokrajina 14 47 3 192 108.974 

Gorenjska pokrajina 12 0 0 0 77.647 

Goriška pokrajina 2 26 0 0 67.944 

Koroška pokrajina 4 6 1 0 48.932 

Obalno-kraška pokrajina 11 8 1 44 108.176 

Osrednjeslovenska pokrajina 19 31 2 0 215.923 

Pomurska pokrajina 5 34 0 4 46.497 

Spodnje-podravska pokrajina 3 110 2 0 125.832 

Štajerska pokrajina 2 35 6 0 73.605 

brez organizacije 0 0 0 155 74.726 

SKUPAJ 89 1.015 19 442 1.232.878 

Vnos vsebin na Kamro v letu 2018 in ogledi teh vsebin 
 

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


97 
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 2018        MK 0/Zapis št. 140 
 

V Mariborski knjižnici smo na Kamri objavili 34 novic o domoznanskih prireditvah in podatke o 

šestih novih organizacijah. V Albumu Slovenije nismo objavili nobene nove fotografije, prav tako 

nismo objavili nobene nove digitalne zbirke. Dve novi digitalni zbirki, Hidroelektrarna Fala - 100 let 

in  Janez Koprivnik (1849-1912), je objavila Univerzitetna knjižnica Maribor.  

 

Obiskovalci portala so si vsebine, ki so jih prispevale organizacije iz Štajerske pokrajine, v letu 2018 

ogledali 73.605-krat (lani 53.282-krat; povečanje ogledov za 38,1%). Digitalna zbirka Po sledeh 

Tovarne avtomobilov in motorjev Maribor (TAM), ki smo jo leta 2013 kreirali v naši knjižnici, je bila 

v letu 2018 z 24.399 ogledi najbolje obiskana digitalna zbirka na portalu. 

 

V Mariborski knjižnici smo vse leto delovali kot regijski uredniki portala ter se marca in oktobra 

udeležili sestankov urednikov. Aprila smo se udeležili vseslovenskega izobraževalnega srečanja 

vnašalcev Kamre v Celju.  

 

Na portalu dLib (Digitalna knjižnica Slovenije) smo objavili nove zvezke revije Otrok in knjiga, 

skupaj 66 enot znanstvenega časopisja. Objavljeni so bili tudi arhitekturni načrti arhitekta Fritza 

Friedrigerja, skupaj 9 enot slikovnega gradiva. Vseh objavljenih gradiv konec leta 2018 je skupaj 

1.375, od tega 19 knjig, 37 zvezkov časopisja, 1.310 enot znanstvenega časopisja in 9 enot slikovnega 

gradiva. Uradna statistika sistema dLib v letu 2018 kaže skupno število vpogledov v vsebino 52.426 

(lani 162.285 in predlani 45.844), skupno število vpogledov v metapodatke v letu 2018 pa je 29.099 

(lani 30.762 in predlani 202.477). Nihanja števila vpogledov v dveh zaporednih letih so velika, tako da 

se na številke ne moremo popolnoma zanesti. Pravo skupno število vpogledov v vsebine in vpogledov 

v metapodatke je težko navesti, saj realno sliko motijo številni roboti, ki niso dejanski uporabniki, se 

pa administratorji sistema dLib trudijo, da bi njihov vpliv čim bolj izničili.  

 

Knjižnici na območju sta v letu 2018 na dLibu objavili 14 novih gradiv, od tega je Knjižnica Lenart 

objavila rokopis v 13 zvezkih Moje življenje O. Ilauniga. 

 

Projekti digitalizacije so potekali v vseh knjižnicah na območju in v UKM. V Mariborski knjižnici 

smo digitalizirali gradivo o zgodovini Lovske družine Duplek ter revijo Lovec do leta 1922. 

Nadaljevali smo z digitalizacijo gradiva o zgodovini Prostovoljnega gasilskega društva Maribor-mesto 

in Gradiva za zgodovino Maribora. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je digitalizirala 

dokumente o nastanku knjižnice, zbirko drobnih tiskov, ki se nanašajo na promocijo naravne in 

kulturne dediščine na območju občine ter literarna dela, ki so jih ustvarili lokalni avtorji. Knjižnica 

Lenart je nadaljevala z  digitalizacijo rokopisov Ožbolta Ilauniga. Univerzitetna knjižnica Maribor je 

nadaljevala z digitalizacijo starejše mariborske periodike ter plakatov in reklamnega gradiva iz 

obdobja med leti 1945 in 1990.  

 

9.5 Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 

 
Knjižnicama na območju in NUK smo v pregled poslali 17 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 54 izvodov 

izločenega gradiva. 
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10. FINANČNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

10.1. Pojasnila k računovodskemu poročilu za leto 2018 

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, 101/13 in 13/18), 

- 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, 75/17 in 

82/18), 

- 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, 75/17 in 82/18), 

- 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 

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


99 
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 2018        MK 0/Zapis št. 140 
 

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 

Dejavnost 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.  

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.  
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Pogodbe o financiranju dejavnosti so bile sklenjene do junija. Usklajen program dela je bil potrjen  na 

svetu knjižnice, 12.6.2018. 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 2018 smo poslovali gospodarno in učinkovito, saj smo z razpoložljivimi sredstvi realizirali 

večino zastavljenih ciljev in 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 2018 znašala 

3.924.941 EUR in so bila v primerjavi z letom 2017 višja za 5,4 %. Izdatki so znašali 3.897.581 EUR 

in so višji za 4,6 % glede na leto 2017. Za pokritje celotnih izdatkov so občine prispevale 86,6 % 

sredstev, državni proračun 5,6 % sredstev, iz lastnih sredstev smo pokrili 7,8 % vseh odhodkov. 

Z zaračunavanjem storitev uporabnikom smo v letu 2018 iz nejavnih virov ustvarili presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 27.360,51 EUR. Presežek bo porabljen v okviru opravljanja knjižnične 

dejavnosti kot javne službe. Namenjen bo nakupu  nujno potrebnega novega osebnega vozila in druge 

knjižnične in računalniške 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 2018 

 
PRIHODKI REALIZACIJA 

2018 

POGODBE 2018 REALIZACIJA 

2017 

REALIZACIJA 

2016 

indeks          

pogodbe 18 
/     

realizacija 

18 

indeks   

realizacija 
17 / 

realizacija 

18 

I. PRIHODKI SKUPAJ 3.924.941,50 3.904.934,26 3.724.942,28 3.761.279,65 100,51 105,37 

A. Prihodki za izvajanje javne 

službe 3.924.818,56 3.904.934,26 3.724.942,28 3.761.238,67 100,51 105,37 

1. Prihodki iz proračunov 3.618.524,14 3.596.934,26 3.426.337,07 3.453.114,60 100,60 105,61 

1.1 Prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti 3.399.561,50 3.375.806,20 3.203.116,46 3.180.929,24 100,70 106,13 

Prihodki od Mestne občine Maribor 2.679.628,31 2.681.217,00 2.545.749,78 2.497.021,81 99,94 105,26 

Prihodki od Občine Duplek 60.651,37 60.373,00 61.759,61 60.036,68 100,46 98,21 

Prihodki od Občine Hoče Slivnica 79.034,99 76.500,00 75.418,87 73.681,89 103,31 104,79 

Prihodki od Občine Kungota 28.500,00 28.500,00 27.414,07 32.329,17 100,00 103,96 

Prihodki od Občine Lovrenc na Pohorju 58.928,93 59.429,00 54.624,44 54.207,83 99,16 107,88 

Prihodki od Občine Miklavž na Dravskem 

Polju 45.318,00 45.318,00 44.805,00 42.297,00 100,00 101,14 

Prihodki od Občine Pesnica 57.983,11 57.983,11 58.666,91 59.001,80 100,00 98,83 

Prihodki od Občine Rače Fram 36.000,00 36.000,00 31.000,00 25.700,00 100,00 116,13 

Prihodki od Občine Ruše 122.559,00 124.322,00 119.716,28 124.595,52 98,58 102,37 

Prihodki od Občine Selnica ob Dravi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 53.972,15 100,00 100,00 

Prihodki od Občine Starše 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 

Prihodki od Občine Šentilj 98.571,45 98.516,96 97.700,83 99.890,79 100,06 100,89 

Prihodki od Občine Oplotnica 4.974,19 4.974,19 4.660,34 4.700,84 100,00 106,73 

Prihodki od Slovenske Bistrice-Impol 5.422,94 5.422,94 5.172,59 5.371,34 100,00 104,84 

Prihodki za investicije in opremo-občine 56.989,21 32.250,00 11.427,74 33.122,42 176,71 498,69 

1.2 Prihodki iz državnega proračuna 218.962,64 221.128,06 223.220,61 272.185,36 99,02 98,09 

Prihodki od Ministrstva za kulturo 200.927,58 203.093,00 203.417,00 206.044,59 98,93 98,78 

Prihodki od drugih ministrstev (ESS,  JAK, 

Ministrstvo za izobraževanje) 18.035,06 18.035,06 19.803,61 66.140,77 100,00 91,07 

Prihodki za investicije in opremo-MzK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Drugi prihodki za izvajanje 

javne službe (lastna sredstva) 306.294,42 308.000,00 298.605,21 308.124,07 99,45 102,58 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 305.870,35 307.500,00 298.262,84 307.562,41 99,47 102,55 

Prihodki od  donacij 424,07 500,00 342,37 561,66 84,81 123,86 

3. Prihodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (lastna sredstva) 122,94 0,00 0,00 40,98 0,00 0,00 

Prihodki od najemnin 122,94 0,00 0,00 40,98 0,00 0,00 
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 REALIZACIJA 

2018 

POGODBE 
2018 

REALIZACIJA 
2017 

REALIZACIJA 
2016 

indeks          
pogodbe 18 

/     

realizacija 
18 

indeks   
realizacija 

17 / 

realizacija 
18 

ODHODKI             

II. ODHODKI SKUPAJ 3.897.580,99 3.904.934,26 3.724.689,65 3.758.134,89 99,81 104,64 

1. Odhodki za izvajanje javne 

službe 3.897.458,05 3.904.934,26 3.724.689,65 3.758.093,91 99,81 104,64 

A.,B.  Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.662.216,73 2.719.747,00 2.578.681,76 2.519.194,54 97,88 103,24 

Plače - I. bruto 2.082.388,08 2.119.999,97 2.037.615,87 1.954.911,67 98,23 102,20 

Prispevki  na plače 335.835,58 341.320,03 328.343,81 314.878,47 98,39 102,28 

Drugi osebni prejemki 205.356,80 223.027,14 192.022,34 176.387,77 92,08 106,94 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 38.636,27 35.399,86 16.861,39 5.528,06 109,14 229,14 

Javna dela 0,00 0,00 3.838,35 67.488,57 0,00 0,00 

C. Izdatki za blago in storitve 

(materialni stroški) 598.570,52 599.365,26 592.512,21 617.555,43 99,87 101,02 

Funkcionalni stroški objektov (splošni 

neprogramski stroški) 356.597,92 353.415,26 358.193,64 379.548,46 100,90 99,55 

Funkcionalni stroški redne dejavnosti 

(splošni programski stroški) 177.778,02 187.950,00 176.234,17 178.266,55 93,29 99,50 

Programski stroški redne dejavnosti  64.194,58 58.000,00 58.084,40 59.740,42 114,88 114,71 

J. Investicijski odhodki 636.670,80 585.822,00 553.495,68 621.343,94 108,68 115,03 

Knjižnično gradivo 572.489,54 531.072,00 535.480,88 588.221,52 107,80 106,91 

Oprema in investicijsko vzdrževanje 64.181,26 54.750,00 18.014,80 33.122,42 117,23 356,27 

2. Odhodki iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu (tržni 

odhodki) 122,94 0,00 0,00 40,98 0,00 0,00 

              

RAZLIKA   PRIHODKI - ODHODKI  27.360,51 0,00 252,63 3.144,76 0,00 0,00 
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10.4. Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice 

 

10.4.1 Prejeta sredstva 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

8.4.1. Prejeta sredstva  

  2018 2017 2016 Indeks 17/18 

prejeta sredstva  3.924.941,50 3.724.942,28 3.761.279,65 105,4 

občine 3.399.561,50 3.203.116,46 3.180.929,24 106,1 

Ministrstvo za kulturo, 

Ministrstvo za izobraževanje 
202.157,09 204.646,51 206.044,59 98,8 

Javna agencija za knjigo 12.000,00 11.000,00 11.000,00 109,1 

Zavod RS za zaposlovanje - 

JD 
0 3.129,65 51.762,44 0 

ESS-zaposlovanje mladih 4.805,55 4.444,45 3.378,33     108,1  

lastna sredstva 306.417,36 298.605,21 308.165,05 102,6 
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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 2.195.980,27 313.648,04 170.000,00 51.389,21 2.731.017,52 80,33 

Občina Duplek 52.201,37 3.450,00 5.000,00 0,00 60.651,37 1,78 

Občina Hoče Slivnica 59.334,99 11.500,00 8.200,00 0,00 79.034,99 2,32 

Občina Kungota 12.567,40 4.932,60 11.000,00 0,00 28.500,00 0,84 

Občina Lovrenc na Pohorju 34.734,93 13.694,00 10.500,00 1.600,00 60.528,93 1,78 

Občina Miklavž  17.347,00 6.838,00 21.133,00 0,00 45.318,00 1,33 

Občina Pesnica 32.848,92 15.134,19 10.000,00 0,00 57.983,11 1,71 

Občina Rače Fram 18.608,71 7.391,29 10.000,00 0,00 36.000,00 1,06 

Občina Ruše 82.537,00 13.660,00 26.362,00 4.000,00 126.559,00 3,72 

Občina Selnica ob Dravi 32.303,50 7.222,50 10.474,00 0,00 50.000,00 1,47 

Občina Starše 10.503,00 1.197,00 3.300,00 0,00 15.000,00 0,44 

Občina Šentilj 62.646,42 20.925,03 15.000,00 0,00 98.571,45 2,90 

Občina Oplotnica 2.660,99 2.313,20 0,00 0,00 4.974,19 0,15 

Občina Slovenska Bistrica -

Impol 2.660,99 2.761,95 0,00 0,00 5.422,94 0,16 

skupaj občinski proračuni 2.616.935,49 424.667,80 300.969,00 56.989,21 3.399.561,50 100,00 

 

 

 

 

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 0,00 118.603,00 0,00 118.603,00   

program nalog OOK 60.000,00 9.824,58 12.500,00 0,00 82.324,58   

dejavnosti TŽO 

(Ministrstvo za šolstvo) 0,00 1.229,51 0,00 0,00 1.229,51   

skupaj 60.000,00 11.054,09 131.103,00 0,00 202.157,09 92,32 

Javna agencija za knjigo RS 

JAK - Revija Otrok in knjiga, 

št. 101,102,103 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00   

JAK -  pravljični dan  0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00   

skupaj 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 5,48 

Evropski socialni sklad-

zaposlovanje mladih             

sofinanciranje plače 4.805,55 0,00 0,00 0,00 4.805,55 2,19 

skupaj državni proračun 64.805,55 23.054,09 131.103,00 0,00 218.962,64 100,00 
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10.4.1.3. Prihodki – lastni (od izvajanja javne službe in prodaje na trgu) 

 

vrsta dejavnosti prihodek 
realizacija 

2018 

usklajen plan 

2018 

realizacija 

2017 

indeks 

realizacija 17  

/realizacija 

18 

javna služba prihodki od zamudnin (opomini) 52.564,72 50.000,00 49.635,50 105,90 

javna služba prihodki od zamudnin (dnevnih) 43.334,68 48.000,00 46.011,14 94,18 

javna služba prihodki od članarin  144.667,97 150.000,00 144.401,15 100,18 

javna služba prihodki od fotokopij 55,50 100,00 93,10 59,61 

javna služba prihodki od izgubljenih knjig 3.474,43 3.500,00 3.537,97 98,20 

javna služba prihodki od izgubljenih izkaznic 3.603,76 4.000,00 3.826,80 94,17 

javna služba prihodki od uporabe računalnikov 871,20 1.000,00 871,65 99,95 

javna služba prihodki od prodaje odpisanih knjig 2.103,76 1.500,00 1.129,68 186,23 

javna služba prihodki od knjigoveznice 157,68 150,00 142,08 110,98 

javna služba prihodki od medknjižnične izposoje 913,00 1.200,00 968,50 94,27 

javna služba prihodki od poškodovanega gradiva 91,90 250,00 151,59 60,62 

javna služba prihodki od prodaje revij in knjig 3.770,36 3.500,00 3.265,41 115,46 

javna služba prihodki od donacij in sponzorstva 424,07 500,00 342,37 123,86 

tržna dejavnost prihodki od oddaje prostorov v uporabo 122,94 0,00 0,00 0,00 

javna služba prihodki UTŽO-prispevki 5.338,19 5.000,00 5.208,63 102,49 

javna služba prihodki UTŽO-šolnine 31.543,25 32.000,00 32.557,05 96,89 

javna služba 

drugi prihodki (izobraževanje,  projekt 

nabave knjižničnega gradiva, projekt 

TŽO) 

6.978,65 2.000,00 1.729,06 403,61 

javna služba prihodki od bibliografskih zapisov 787,80 100,00 25,57 3.080,95 

javna služba prihodki od rezervacij gradiva 1.280,75 1.400,00 1.267,70 101,03 

javna služba prihodki od prodaje vrečk 377,38 500,00 429,48 87,87 

javna služba 
prihodki od obdelave in opreme 

izgubljenega gradiva 
1.479,51 1.500,00 1.508,98 98,05 

javna služba prihodki od izvedbe dejavnosti  2.475,86 1.800,00 1.501,80 164,86 

 
SKUPAJ 306.417,36 308.000,00 298.605,21 102,62 
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10.4.2. Poraba sredstev 

 

  2018 2017 2016 
indeks 

17/18 

porabljena sredstva  skupaj 3.897.580,99 3.724.689,65 3.758.134,89 104,64 

knjižnično gradivo 572.489,54 535.480,88 588.221,52 106,91 

materialni stroški 598.693,46 592.512,21 617.596,41 101,04 

plače  in osebni prejemki 2.662.216,73 2.578.681,76 2.519.194,54 103,24 

investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 64.181,26 18.014,80 33.122,42 356,27 

 

 

 

 
 

 

 

poraba lastnih sredstev 
realizacija 

2018 

predvidena 

poraba 2018 

realizacija 

2017 

indeks 

realizacija 

17/ 

realizacija 18 

investicijsko  vzdrževanje in obnova 

prostorov in opreme  
13.296,99 22.500,00 18.653,77 71,28 

programski stroški dejavnosti 43.962,01 37.767,43 37.879,88 116,06 

materialni stroški (funkcionalni stroški 

objektov - splošni neprogramski stroški) 
12.883,07 24.867,50 41.694,72 30,90 
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poraba lastnih sredstev 
realizacija 

2018 

predvidena 

poraba 2018 

realizacija 

2017 

indeks 

realizacija 

17/ 

realizacija 18 

materialni stroški (funkcionalni stroški 

redne dejavnosti - splošni programski 

stroški) 

65.422,00 99.138,55 74.786,13 87,95 

plače in osebni prejemki  3.075,24 23.726,52 0,00 0,00 

knjižnično gradivo 140.417,54 100.000,00 125.338,08 112,03 

presežek prihodkov nad odhodki 

(namenjen nakupu opreme in pokrivanju 

amortizacije) 

27.360,51 0,00 252,63 0,00 

SKUPAJ 306.417,36 308.000,00 298.605,21 102,62 
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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 31.12.2018. Prikazani so prihodki in odhodki za tekoče in 

predhodno leto ter primerjava z indeksom. 

 

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 3.434.816 3.303.367 104,0 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 3.434.816 3.303.367 104,0 

  

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 1.063 0 0,0 

  Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 867 1 5 20,0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 0 0 0,0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 1 5 20,0 

  D) celotni prihodki  870 3.435.880 3.303.372 104,0 

  E) stroški blaga, materiala in storitev  871 587.896 583.765 100,7 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 872 0 0 0,0 

460 stroški materiala 873 129.155 132.710 97,3 

461 stroški storitev 874 458.741 451.055 101,7 

  F) stroški dela  875 2.662.217 2.578.682 103,2 

del 464 plače in nadomestila plač 876 2.082.388 2.040.461 102,1 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 335.836 328.810 102,1 

del 464 drugi stroški dela 878 243.993 209.411 116,5 

462 G) amortizacija 879 147.609 131.925 111,9 

463 H) rezervacije 880 0 0 0,0 

465 J) drugi stroški 881 9.794 6.950 140,9 

467 K) finančni odhodki 882 0 0 0,0 

468 L) drugi odhodki 883 966 1.794 53,8 

  M) prevrednotovalni poslovni odhodki  884 38 3 1.266,7 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0 0,0 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 38 3 1.266,7 

  N) celotni odhodki 887 3.408.520 3.303.119 103,2 

  O) presežek prihodkov  888 27.360 253 10.814,2 

  P) presežek odhodkov  889 0 0 0,0 
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del 80 davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0,0 

del 80 

presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka  891 27.360 253 10.814,2 

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 1.024 11.140 0,0 

  

povprečno število zaposlenih na podlagi 

delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 

število) 894 92 92 100,0 

  število mesecev poslovanja 895 12 12 100,0 

 

 

10.5.1.1. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 

V izkazu prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov za leto 2018 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 2.662.216,73 EUR, sredstva za izplačilo so prispevale občine 

ustanoviteljice in pogodbene partnerice. Izvajanje nalog OOK je pokrilo Ministrstvo za kulturo. 

Stroške dela za izvedbo projekta nabave knjižničnega gradiva smo pokrili iz namenskih sredstev 

projekta.  V stroških dela so zajete naslednje postavke: plače I. bruto, prispevki na plače in  drugi 

osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela so  predstavljali 68,3 % vseh izdatkov v letu 2018 in so bili  

3,2 % višji kot leta 2017. Plače smo obračunali in izplačali za povprečno 93 redno zaposlenih.  

 

Stroški dela - 2018 2.662.216,73 100,00 

I. bruto 2.082.388,08 78,22 

prispevki na plače 335.835,58 12,61 

drugi izdatki za zaposlene 243.993,07 9,17 

Razdelitev drugih izdatkov 243.993,07 100,00 

regres za letni dopust 79.285,50 32,49 

povračila stroškov prehrane med delom 75.121,49 30,79 

povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 39.849,51 16,33 

jubilejne nagrade 1.010,65 0,41 

odpravnine ob upokojitvi 10.089,65 4,14 

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega  zavarovanja 38.636,27 15,84 
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Materialni stroški 

Materialni stroški poslovanja so znašali 598.693,46 EUR. Od tega stroški materiala 129.155,46 EUR, 

stroški storitev 458.740,72 EUR, drugi materialni stroški 10.797,28 EUR. Občine so za pokritje 

materialnih stroškov prispevale 70,9 % sredstev, državni proračun 3,8 %, iz lastnih prihodkov smo 

pokrili 25,3 % materialnih stroškov. Celotni materialni stroški so bili v primerjavi z letom 2017 višji  

za 1,0 %. Deleži povišanja oziroma zmanjšanja posameznih materialnih stroškov so vidni v tabelah v 

nadaljevanju. 

 

Stroški materiala 

V spodnji preglednici so prikazani stroški materiala po posameznih postavkah za leto 2018 in 

primerjava z letom 2017. Iz preglednice so razvidni deleži znotraj stroškov materiala in  primerjava 

med letoma. Celotni stroški materiala so v letu 2018 znašali  129.155,46 EUR in so bili v primerjavi z 

letom 2017 nižji za 2,7 %. Največji delež stroškov materiala so predstavljali stroški ogrevanja, ki so 

znašali 40.560,55 EUR ali 31,40 % vseh stroškov materiala, sledijo jim stroški električne energije v 

višini 33.054,94 EUR z 25,59 %.  

 

  2018 odstotek 2017 odstotek 
indeks 

17/18 

Stroški materiala skupaj 129.155,46 100,00 132.709,65 100,00 97,3 

knjigoveški material in material za 

opremo gradiva 
15.851,12 12,27 16.477,75 12,42 96,2 

material za izposojo 7.137,49 5,53 5.109,40 3,85 139,7 

material za čiščenje 104,68 0,08 52,58 0,04 199,1 

material za  vzdrževanje opreme 3.537,79 2,74 6.061,32 4,57 58,4 

pisarniški material 5.208,59 4,03 5.238,70 3,95 99,4 

material za prireditve in razstave 5.779,83 4,48 5.236,89 3,95 110,4 

stroški ogrevanja 40.560,55 31,40 41.406,53 31,20 98,0 

goriva in maziva za prevozna sredstva 14.995,01 11,61 14.991,16 11,30 100,0 

električna energija 33.054,94 25,59 33.326,60 25,11 99,2 

stroški drobnega inventarja 729,46 0,56 1.303,80 0,98 55,9 

drugi stroški materiala 2.196,00 1,70 3.504,92 2,64 62,7 

 

 

Stroški storitev 

Stroški storitev so v letu 2018 znašali 458.740,72 EUR in so bili v primerjavi z letom 2017 višji za 

7.685,46 EUR oziroma 1,7 %. Največji delež stroškov storitev zajemajo stroški čiščenja prostorov v 

višini 84.683,71 EUR oziroma 18,5 % vseh stroškov storitev. Sledijo jim stroški najemnin v višini 

52.632,09 EUR in 11,5 %.  

Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih so v letu 2018 znašali 18.229,31 EUR in so bili za 36,3 

% nižji kot leta 2017. Stroški izobraževanja na redno zaposlenega so znašali 198,14 EUR. Zaposleni 

so se udeležili strokovnih izobraževanj glede na potrebe delovnega procesa. Stroške smo znižali, ker 

smo v letu 2018 večino izobraževanj, predvsem za zaposlene v izposoji,  izvedli  v lastni režiji, 

sodelavci so znanje prenašali na druge sodelavce. 

Vsi stroški storitev so v nadaljevanju prikazani po postavkah, deležih in primerjava z letom 2017. 
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2018 odstotek 2017 odstotek 

indeks 

17/18 

Stroški storitev skupaj 458.740,72 100,0 451.055,26 100,0 101,7 

telefonske storitve 13.281,36 2,90 13.120,10 2,91 101,2 

stroški najetih računalniških linij 10.535,33 2,30 12.289,38 2,72 85,7 

poštnina in kurirske storitve 14.498,47 3,16 14.207,55 3,15 102,0 

prevozni stroški in storitve 349,40 0,08 975,86 0,22 35,8 

tekoče vzdrževanje računalniške in 

komunikacijske  opreme 
15.680,73 3,42 15.908,42 3,53 98,6 

tekoče  in investicijsko vzdrževanje druge opreme 18.206,13 3,97 13.115,69 2,91 138,8 

tekoče vzdrževanje in popravila vozil 5.290,49 1,15 4.426,07 0,98 119,5 

najemnine za poslovne prostore 52.632,09 11,47 52.578,19 11,66 100,1 

obratovalni stroški 16.875,66 3,68 10.459,67 2,32 161,3 

storitve varovanja  zgradb in prostorov 19.447,46 4,24 19.885,61 4,41 97,8 

stroški čiščenja 84.683,71 18,46 85.271,21 18,90 99,3 

druge najemnine, zakupnine in licenčnine 11.665,16 2,54 10.227,11 2,27 114,1 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 4.040,15 0,88 3.990,37 0,88 101,2 

voda 1.835,74 0,40 2.022,08 0,45 90,8 

odvoz smeti 5.563,47 1,21 5.712,72 1,27 97,4 

stroški medknjižnične izposoje 448,38 0,10 726,99 0,16 61,7 

pristojbine za registracijo vozil 1553,09 0,34 342,27 0,08 453,8 

zavarovalne premije za motorna vozila 4.625,03 1,01 5.969,10 1,32 77,5 

zavarovalne  premije za opremo 9.035,58 1,97 8.972,72 1,99 100,7 

storitve - prireditve in razstave 24.573,47 5,36 18.798,01 4,17 130,7 

dnevnice 1.332,10 0,29 3.440,12 0,76 38,7 

nočnine 1.803,90 0,39 3.038,77 0,67 59,4 

prevozni stroški za službena potovanja 2.683,16 0,58 1.879,46 0,42 142,8 

drugi izdatki za službena potovanja 524,23 0,11 972,24 0,22 53,9 

stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih 11.885,92 2,59 19.303,78 4,28 61,6 

stroški zdravniških pregledov 1.581,02 0,34 2.606,43 0,58 60,7 

reprezentanca 984,06 0,21 823,47 0,18 119,5 

stroški storitev organizacijam za plačilni promet 2.376,35 0,52 2.456,02 0,54 96,8 

članarine 2.688,00 0,59 2.641,00 0,59 101,8 

stroški reklame in propagande 3.469,23 0,76 3.109,50 0,69 111,6 

založniške in tiskarske storitve 33.635,00 7,33 32.154,25 7,13 104,6 

drugi stroški storitev 41.336,66 9,01 40.514,02 8,98 102,0 

plačila po podjemnih pogodbah o delu 202,41 0,04 1.494,91 0,33 13,5 

plačila po podjemnih pogodbah - posebni davek 45,33 0,01 341,68 0,08 13,3 

plačila avtorskih honorarjev 39.372,45 8,58 37.280,49 8,27 105,6 
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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 2018 so bili realizirani prihodki po denarnem toku v višini 3.911.081 

EUR, kar je 4 % več kot leto prej. Odhodki  po denarnem toku so znašali  3.881.037 EUR in so bili za 

3,2% višji kot leta 2017. Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku znaša 30.044 EUR. V 

skladu z določbami 77. člena ZIPRS1819 izračun presežka po fiskalnem pravilu ni potreben saj so že 

kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 znašale 393.450 EUR. 

 

 

členitev 

kontov naziv konta 

oznaka za 

AOP 

znesek                     

tekoče leto 

znesek                                           

predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI  401 3.911.081 3.759.859 

  1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  402 3.910.958 3.759.859 

  A. prihodki iz sredstev javnih financ  403 3.598.594 3.448.954 

  a. prejeta sredstva iz državnega proračuna  404 222.215 233.575 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 92.112 100.965 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 130.103 132.610 

  b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 3.376.379 3.215.379 

del 7401 

prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 

porabo 408 3.025.028 2.931.415 

del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 351.351 283.964 

  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  420 312.364 310.905 

del 7130 

prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 

javne službe 421 308.921 302.464 

del 7102 prejete obresti 422 0 0 

del 7100 

prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 
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členitev 

kontov naziv konta 

oznaka za 

AOP 

znesek                     

tekoče leto 

znesek                                           

predhodno leto 

del 7141 drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 2.877 27 

72 kapitalski prihodki 425 200 0 

730 prejete donacije iz domačih virov 426 366 8.414 

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 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU  431 123 0 

del 7310 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 123 0 

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 3.881.037 3.761.879 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  438 3.880.914 3.761.879 

  A. plače in drugi izdatki zaposlenim  439 2.276.383 2.240.883 

del 4000 plače in dodatki 440 2.028.981 2.008.750 

del 4001 regres za letni dopust 441 79.286 71.469 

del 4002  povračila in nadomestila 442 115.070 114.229 

del 4003 sredstva za delovno uspešnost 443 32.750 28.092 

del 4004 sredstva za nadurno delo 444 10.195 6.034 

del 4005 plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 drugi izdatki zaposlenim 446 10.101 12.309 

  B. prispevki delodajalcev za socialno varnost  447 371.454 346.071 

del 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 183.848 181.240 

del 4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 147.238 145.144 

del 4012 prispevek za zaposlovanje 450 1.388 1.328 

del 4103 prispevek za starševsko varstvo 451 2.077 2.046 

del 4105 

premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 452 36.903 16.313 

  
C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 

službe  453 597.303 588.337 

del 4020 pisarniški in splošni material in storitve 454 205.420 206.419 

del 4021 posebni material in storitve 455 59.401 49.732 

del 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 111.202 103.669 

del 4023 prevozni stroški in storitve 457 28.773 26.701 

del 4024 izdatki za službena potovanja 458 7.113 9.320 

del 4025 tekoče vzdrževanje 459 40.318 41.404 

del 4026 poslovne najemnine in zakupnine 460 70.703 70.167 

del 4027 kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028  davek na izplačane plače 462 0 0 
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členitev 

kontov naziv konta 

oznaka za 

AOP 

znesek                     

tekoče leto 

znesek                                           

predhodno leto 

del 4029 drugi operativni odhodki 463 74.373 80.925 

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 

  J. investicijski odhodki   470 635.774 586.588 

4200 nakup zgradb in prostorov 471 40.889 4.663 

4201 nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 nakup opreme 473 20.327 30.051 

4203 nakup drugih osnovnih sredstev 474 572.597 551.874 

4204 novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 nakup nematerialnega premoženja 478 1.961 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  481 123 0 

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 484 123 0 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  485 30.044 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV  NAD PRIHODKI 486 0 2.020 
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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 

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 

 

 

10.5.4. 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 2018 nismo imeli najetih posojil. 
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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 30.044 0 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  573 0 2.020 

 

10.5.5. 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 2018 smo zaračunali 122,94 eur 

najemnin. 

 

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 3.434.693 123 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 3.434.693 123 

  

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 
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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 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 1.063 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI  667 1 0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 0 0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 1 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI  670 3.435.757 123 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV  671 587.773 123 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 672 0 0 

460 stroški materiala 673 129.155 0 

461 stroški storitev 674 458.618 123 

  STROŠKI DELA 675 2.662.217 0 

del 464 plače in nadomestila plač 676 2.082.388 0 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 335.836 0 

del 464 drugi stroški dela 678 243.993 0 

462 G) AMORTIZACIJA 679 147.609 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 9.794 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 966 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI  684 38 0 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0 0 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 38 0 

  N) CELOTNI ODHODKI  687 3.408.397 123 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV  688 27.360 0 

  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 27.360 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 1.024 0 
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10.6. Bilanca stanja 

 

V bilanci stanja so prikazani podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na koncu 

obračunskega obdobja, na dan 31.12.2018. 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  001 593.448 642.577 92 

00 

neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve 002 12.051 12.624 95 

01 popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 003 3.163 5.193 61 

02 nepremičnine 004 1.012.503 1.012.503 100 

03 popravek vrednosti nepremičnin 005 631.609 644.392 98 

04 oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 006 12.029.247 11.712.508 103 

05 

popravek vrednosti opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev 007 11.825.581 11.445.473 103 

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 012 449.572 414.223 109 

10 

denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive 

vrednostnice 013 206 238 87 

11 

dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 

ustanovah 014 208.843 176.343 118 

12 kratkoročne terjatve do kupcev 015 627 1.892 33 

13 dani predujmi in varščine 016 0 0 0 

14 

kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 017 228.642 220.126 104 

15 kratkoročne finančne naložbe 018 0 0 0 

16 kratkoročne terjatve iz financiranja 019 0 0 0 

17 druge kratkoročne terjatve 020 11.254 15.624 72 

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 
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členitev 

skupine 

kontov naziv skupine kontov 

oznaka za 

AOP 
znesek                    

tekoče leto 

znesek              

predhodno 

leto  indeks 

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 1.043.020 1.056.800 99 

99 aktivni konti izvenbilančne evidence 033 0 0 0 

  
D) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 

razmejitve 034 393.450 385.193 102 

20 

kratkoročne obveznosti za prejete predujme in 

varščine 035 65 52 125 

21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036 204.875 196.408 104 

22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 037 137.114 133.562 103 

23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 038 35.099 32.722 107 

24 

kratkoročne obveznosti do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 039 13.382 14.199 94 

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 2.915 8.250 0 

  E) lastni viri in dolgoročne obveznosti 044 649.570 671.607 97 

90 splošni sklad 045 0 0 0 

91 rezervni sklad 046 0 0 0 

92 dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047 16.282 16.105 101 

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 056 605.928 655.249 92 

981 obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 057 0 0 0 

985 presežek prihodkov nad odhodki 058 27.360 253 10.814 

986 presežek odhodkov nad prihodki 059 0 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ  060 1.043.020 1.056.800 99 

99 pasivni konti izvenbilančne evidence 061 0 0 0 
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10.6.1. Pojasnila pomembnejših postavk bilance stanja 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Za nabavo in obnovo opreme smo porabili 65.204,80 EUR. Nabavili smo za 3.808,95 EUR knjižnične 

opreme (pohištvo), za 16.907,34 EUR računalniške opreme ter za 302,18 EUR druge opreme oziroma 

strojev in naprav. Skupaj smo nabavili 98 novih osnovnih sredstev, prikazanih v spodnji tabeli.  Za 

sanacijo ogrevanja v Knjižnici Nova vas odrasli in pionirji  smo porabili 19.566,73 EUR. Za sanacijo 

ogrevanja v stavbi osrednje knjižnice na Rotovškem trgu in odstranitev dotrajanega dimnika na stavbi  

smo porabili 24.619,60 EUR. 

nabavljena oprema kos vrednost 

računalniki in računalniška oprema     

osebni računalnik 16 8.614,96 

prenosni računalnik 1 753,67 

programska oprema (Office) 18 1.960,81 

monitor 25 3.165,96 

optični čitalnik - skener 1 367,11 

podpisna tablica 3 882,53 

projektor 1 449,77 

mrežno stikalo 7 604,86 

usmerjevalnik 2 107,67 

pohištvo in knjižnična oprema     

mini kuhinja 1 364,27 

knjižna polica 16 2.625,70 

stojalo za projektor 1 49,62 

stol 3 769,36 

druga oprema     

radiator (konvektorski grelnik) 1 18,83 

radio 1 59,68 

projekcijsko platno 1 223,67 

 

Opremo smo nabavili s sredstvi: 

- Mestne občine Maribor v višini 51.389,21 EUR (IKT oprema 7.202,88 EUR; sanacija 

ogrevanja 38.443,79 EUR – NV, Np, OK; odstranitev dimnika 2.277,74 EUR – OK, mnenje 

za sanacijo vlage 3.464,80 EUR - OK). 

- Občine Ruše v višini 4.000,00 EUR (IKT oprema 3.844,94 EUR, druga oprema 155,06 EUR). 

- Občine Lovrenc na Pohorju 1.600,00 EUR (pohištvena oprema). 

- lastnimi sredstvi, pridobljenimi z zaračunavanjem storitev javne službe (lastni prihodki in  

presežki prihodkov nad odhodki iz lastnih sredstev) v višini 8.215,59 EUR (IKT oprema 

5.859,52 EUR, pohištvo 2.208,95 EUR, druga oprema 147,12 EUR).  
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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 102.587,32 EUR smo pokrili iz obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 101.307,52 EUR in iz dolgoročnih 

pasivnih časovnih razmejitev za osnovna sredstva, v višini 1.279,80 EUR. 

Amortizacijo knjižničnega gradiva v vrednosti 572.489,54 EUR smo pokrili v breme obveznosti za 

sredstva, prejeta v upravljanje v višini 432.072,00 EUR in v breme lastnih sredstev  140.417,54 EUR. 

 

Oprema, vodena v registru osnovnih sredstev je odpisana v višini 87,5 %. 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 62,4 %. Ostalih nepremičnin (stavb), kjer delujejo enote knjižnice, nimamo v upravljanju. 

 

Inventurna komisija je, s stanjem na dan 31.12.2018, popisala vsa sredstva in obveznosti do virov 

sredstev. Popis opreme 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, zastarelo programsko opremo Windows in Office in 

nekaj pohištva (stole, mize), ki ni bilo več primerno za uporabo. Odpisali smo 13 let star osebni avto 

Renault Megane, ki zaradi iztrošenosti ni bil več vozen. Vsa odpisana oprema je bila  zastarela, v 

celoti amortizirana in brez sedanje vrednosti.   

 

V letu 2018 je bil opravljen popis knjižničnega gradiva v Knjižnici Hoče, Knjižnici Lovrenc na 

Pohorju in Knjižnici Tezno. Popisna komisija je za odpis predlagala 18.808 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 12.737.636 12.095.058 624.184 4.412 303.606 347.235 712.530 593.449 0 0 

A. dolgoročno 

odloženi stroški 701 7.431 0 5.869 4.412 0 0 0 8.888 0 0 

B. dolgoročne 

premoženjske pravice 702 5.193 5.193 0 0 2.030 2.030 0 0 0 0 

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 
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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 

E. zgradbe 705 1.012.503 644.392 0 0 0 43.158 30.375 380.894 0 0 

F. oprema 706 1.119.529 852.493 8.372 0 37.401 37.872 72.212 203.667 0 0 

G. druga opredmetena 

osnovna sredstva 707 10.592.980 10.592.980 609.943 0 264.175 264.175 609.943 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 31.12.2018: 

─ denarna sredstva na dan kontu 100,  gotovina v blagajni, 206,55 EUR 

─ sredstva na podračunu pri UJP Slovenska Bistrica v višini 208.842,56 EUR 

─ terjatve do kupcev, na kontu 120,  znašajo 627,99 EUR. 
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Med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupini 14, so zajete 

terjatve v višini 228.641,87. Nanašajo se na sredstva za plače, materialne stroške in knjižnično 

gradivo,  ki jih  za leto 2018 dolgujejo občinski proračuni: 

─ konto 141, 227.598,34 EUR, od tega: Občina Duplek 8.515,87 EUR, Občina Hoče Slivnica 

12.986,58 EUR, Občina Lovrenc na Pohorju 17.006,94 EUR, Mestna občina Maribor 

180.067,16 EUR, Občina Ruše 6.996,90 EUR in Občina Šentilj 2.024,89 EUR.  

─ konto 143,  1.043,53 EUR. 

V bilanci stanja so izkazane še druge terjatve v skupini kontov 17,  v skupni višini 11.253,89 EUR, in 

sicer do Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za refundacije boleznin (9.645,32 EUR), terjatve za 

vstopni DDV, ki ga izračunavamo in upoštevamo v vstopnem deležu 2 % (113,81 EUR), terjatve do 

Zavarovalnice Sava (1.311,38 EUR) in ostale kratkoročne terjatve (183,38 EUR).  

Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku. Vsem 

dolžnikom so bili poslani opomini in IOP obrazci. V letu 2019 bomo nadaljevali s spremljanjem 

terjatev in opominjanjem. 

10.6.3. Kratkoročne obveznosti 

 

Skupne kratkoročne obveznosti na kontih razreda 2 znašajo 393.449,81 EUR. V nadaljevanju so 

obveznosti razčlenjene po skupinah obveznosti v bilanci stanja, na dan 31.12.2018. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme iz naslova prodanih darilnih bonov znašajo 65,00 EUR. 

Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajeti stroški dela za mesec december 2018, v 

višini 235.619,01 EUR. Obveznosti so bile poravnane v januarju 2019. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so na dan 31.12.2018 znašale 137.113,64 EUR, z 

zapadlostjo v letu 2019. 

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 4.354,52 EUR,  so zajete:  

─ obveznosti za davek na dodano vrednost 994,00 EUR, 

─ ostale kratkoročne obveznosti (premije za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, druge 

kratkoročne obveznosti ) za  december 2018,  v višini 3.360,52 EUR. 

Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 13.382,22 

EUR. 

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev (začasno odloženi prihodki) so sredstva v višini 2.915,42 

EUR. Sredstva bomo porabili za stroške dela zaposlene preko Evropskega socialnega sklada -

zaposlovanje mladih in stroške digitalizacije gradiva. Med prihodke jih bomo vključili v letu 2019, 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, v skupini kontov 92, znašajo 16.282,16 EUR. Na kontu 920, v višini 8.887,91 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 7.394,25 EUR. 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, konto 980, znašajo na dan 31.12.2018, 605.928,54 EUR 

in so razdeljena na: 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 596.540,00 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Duplek 2.362,11 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 1.163,95 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Miklavž  2.241,67 EUR, 
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─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Rače-Fram 2.458,46 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Ruše 1.162,35 EUR. 

Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta 2018, v višini 27.360,51 EUR.  

 

 

 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

javnega naročanja storitev (skladnost z zakoni, drugimi predpisi, usmeritvami, postopki in 

pogodbami) za leto 2017  

- 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; nadzor Finančne uprave Republike Slovenije za 

izvajanje določil zakona o davčnem potrjevanju računov, za obdobje 1.1. do 31.3.2018; revizija 

prijavljenih podatkov o obdobjih zavarovanja in osnovah na obrazcu M-4 za leto 2016, ki jo je 

izvedla revizorka Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

 

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 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/
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a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

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 2018 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 javnih naročil 

(proces naročanja storitev); 

 notranja in zunanja certifikacijska presoja za standard ISO 9001 – 2008; 

 spremembe internih pravilnikov v skladu z zakonskimi spremembami. 
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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): 

 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, kasneje niso bila zagotovljena finančna 

sredstva in vodstvo Mestne občine Maribor ni več prepoznavalo projekta Rotovž kot ustrezne 

rešitve. Iskali so nadomestne lokacije, za katere smo poskušali iskati možnosti umestitve 

knjižničnih vsebin v upanju, da bo katera od njih vendarle uresničena ter s tem knjižnica 

rešena neprimernih in nevarnih prostorov. Tako smo tudi v letu 2018 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. V letu 2018 nismo bili 

uspešni v programu javnih del, smo pa pridobili eno zaposlitev po programu zaposlovanja 

mladih preko razpisa JSKD. 

 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 – interna  

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  

 

 

 

Poročilo so pripravili vodje oddelkov in služb, računovodja, vodje krajevnih knjižnic in koordinatorji 

posameznih strokovnih področij v knjižnici. 

Fotografije so iz arhiva Mariborske knjižnice, avtorji so navedeni. 
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PREGLED DELA PO OBČINAH 2018            PRILOGA 1 

 

 
OBČINA DUPLEK 2018 

 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 
782 7 31 21 841 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 
22.425 407 909 119 23.860 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 
3.639 38 76 43 3.796 

zaloga 
107.031 1.899 773 69 109.772 

* 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 
153 351 504 

Bibliobus 
371 102 473 

skupaj 
524 453 977 

 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Duplek 
1.820 4.289 6.109 698 6.807 

Bibliobus 
3.300 550 3.850 1 3.851 

skupaj 
5.120 4.839 9.959 699 10.658 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica 

Duplek 8.516 12.123 20.639 108 614 722 157 173 330 8.781 12.910 21.691 

Bibliobus 
10.856 3.010 13.866 0 24 24 962 32 994 11.818 3.066 14.884 

skupaj 
19.372 15.133 34.505 108 638 746 1.119 205 1.324 20.599 15.976 36.575 
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Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 25 6 31 938 1.021 1.959 

Bibliobus 4 0 4 77 7 84 

skupaj 29 6 35 1.015 1.028 2.043 

 

Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Duplek 4.324 5 

Bibliobus* 23.623 0 

skupaj 27.947 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 (do septembra 2018, po tem datumu prosto dostopen na spletu), 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.  
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Bibliobus 

 98 postankov,  141,5 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 
53 12 65 614 64 678 0 678 1.875 321 2.196 0 0 0 222 3 225 2.097 324 2.421 

Sp. Duplek 
104 24 128 834 178 1.012 0 1.012 2.601 762 3.363 0 0 0 387 9 396 2.988 771 3.759 

Zg. Duplek 
8 18 26 70 122 192 0 192 646 711 1.357 0 15 15 51 13 64 697 739 1.436 

Korena 
133 37 170 1.115 114 1.229 1 1.230 3.235 858 4.093 0 9 9 206 5 211 3.441 872 4.313 

Žitečka vas 
73 11 84 667 72 739 0 739 2.499 358 2.857 0 0 0 96 2 98 2.595 360 2.955 

skupaj 
371 102 473 3.300 550 3.850 1 3.851 10.856 3.010 13.866 0 24 24 962 32 994 11.818 3.066 14.884 

 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dvorjane 0 0 0 0 0 0 

Sp. Duplek 3 0 3 63 6 69 

Zg. Duplek 0 0 0 0 0 0 

Korena 0 0 0 0 0 0 

Žitečka vas 1 0 1 14 1 15 

skupaj 4 0 4 77 7 84 
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OBČINA HOČE – SLIVNICA 2018 

 
Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 
990 10 24 40 1.064 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 
31.943 594 998 218 33.753 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 
515 789 1.304 

Bibliobus* 
0 7 7 

skupaj 
515 796 1.311 

 

*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 
4.462 12.982 17.444 1.167 18.611 
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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 
27.956 45.418 73.374 392 1.656 2.048 1.690 686 2.376 30.038 47.760 77.798 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 34 4 38 981 526 1.507 

skupaj 34 4 38 981 526 1.507 

 

 
Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Hoče 2.800 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 (do septembra 2018, po tem datumu prosto dostopen na spletu), 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.  
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OBČINA KUNGOTA 2018 

Potujoča knjižnica 

 

Bibliobus  

59 postankov, 78,5 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 
10 12 22 82 182 264 0 264 501 1.079 1.580 0 2 2 11 1 12 512 1.082 1.594 

Svečina 
39 22 61 253 216 469 0 469 1.780 1.616 3.396 0 0 0 46 8 54 1.826 1.624 3.450 

Sp. Kungota 
92 10 102 432 61 493 0 493 986 352 1.338 0 0 0 40 0 40 1.026 352 1.378 

skupaj 
141 44 185 767 459 1.226 0 1.226 3.267 3.047 6.314 0 2 2 97 9 106 3.364 3.058 6.422 

 
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 1 0 1 13 2 15 

Sp. Kungota 3 0 3 32 7 39 

Zg. Kungota 4 0 4 59 14 73 

skupaj 8 0 8 104 23 127 
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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 
22 50 72 223 557 780 0 780 315 1.260 1.575 0 0 0 0 0 0 315 1.260 1.575 
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 2018 

 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
923 8 21 26 978 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
23.919 401 912 101 25.333 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
224 270 494 

 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
2.644 3.091 5.735 107 5.842 
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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 
10.780 10.284 21.064 75 411 486 270 306 576 11.125 11.001 22.126 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 35 12 47 1.523 1.474 2.997 

 

 

Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Lovrenc 

na Pohorju 

2.521 113 

 

 

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 (do septembra 2018, po tem datumu prosto dostopen na spletu), 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.  
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MESTNA OBČINA MARIBOR 2018 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 4.923 212 0 64 5.199 

Čitalnica 327 11 0 385 723 

Pionirska knjižnica Rotovž 1.765 88 2 58 1.913 

Knjižnica Tabor 1.114 13 21 51 1.199 

Knjižnica Nova vas 1.923 181 16 100 2.220 

Pionirska knjižnica Nova vas 1.188 241 61 28 1.518 

Knjižnica Kamnica 860 10 10 47 927 

Knjižnica Pekre 768 5 45 33 851 

Knjižnica Pobrežje 1.759 26 25 64 1.874 

Knjižnica Studenci 635 5 18 25 683 

Knjižnica Tezno 1.324 13 30 41 1.408 

Izposoja na domu 0 0 0 11 11 

Filmski center 60 265 1 1 327 

Depozitarna zbirka 149 10 0 498 657 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 16.795 1.080 229 1.406 19.510 
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Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 132.151 3.885 11 365 136.412 

Čitalnica 9.133 361 1 3.945 13.440 

Pionirska knjižnica Rotovž 49.605 3.924 238 823 54.590 

Knjižnica Tabor 45.008 793 863 141 46.805 

Pionirska knjižnica Tabor 664 165 1 17 847 

Knjižnica Nova vas 52.544 9.357 550 263 62.714 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
38.484 6.806 1.399 105 46.794 

Knjižnica Kamnica 27.617 549 989 200 29.355 

Knjižnica Pekre 28.485 370 985 255 30.095 

Knjižnica Pobrežje 42.927 806 1.044 181 44.958 

Knjižnica Studenci 23.635 321 883 63 24.902 

Knjižnica Tezno 44.009 667 1.550 175 46.401 

Izposoja na domu 0 1 0 19 20 

Filmski center 94 6.864 240 1 7.199 

Depozitarna zbirka 1.206 295 0 1.582 3.083 

Vzajemna knjižnica 53 0 0 0 53 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 495.615 35.164 8.754 8.135 547.668 
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Potujoča knjižnica 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.639 38 76 43 3.796 

zaloga 107.031 1.899 773 69 109.772 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 9 6.248 6.257 

Čitalnica 1 98 99 

Pionirska knjižnica Rotovž 2.118 1.289 3.407 

Knjižnica Tabor 5 1.790 1.795 

Pionirska knjižnica Tabor* 92 252 344 

Knjižnica Nova vas 0 2.633 2.633 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 2.272 1.207 3.479 

Knjižnica Kamnica 310 481 791 

Knjižnica Pekre 230 402 632 

Knjižnica Pobrežje 594 1.303 1.897 

Knjižnica Studenci 106 197 303 

Knjižnica Tezno 465 1.001 1.466 

Izposoja na domu 0 19 19 

Izposoja v bolnišnico 0 132 132 

Bibliobus 223 307 530 

skupaj 6.425 17.359 23.784 

* 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 
3.904 108.575 112.479 2.243 114.722 

Čitalnica 
28 7.217 7.245 578 7.823 

Pionirska knjižnica Rotovž 
20.440 15.601 36.041 2.057 38.098 

Knjižnica Tabor 
529 28.886 29.415 657 30.072 

Pionirska knjižnica Tabor 
0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 
1.822 49.950 51.772 1.346 53.118 

Pionirska knjižnica Nova vas 
22.986 11.851 34.837 6.172 41.009 

Knjižnica Kamnica 
5.394 8.475 13.869 829 14.698 

Knjižnica Pekre 
3.072 8.216 11.288 200 11.488 

Knjižnica Pobrežje 
5.291 23.047 28.338 885 29.223 

Knjižnica Studenci 
1.129 3.519 4.648 8 4.656 

Knjižnica Tezno 
4.324 15.466 19.790 201 19.991 

Izposoja na domu 
1 344 345 0 345 

Izposoja v bolnišnico 
7 463 470 0 470 

Bibliobus 
2.774 3.759 6.533 2 6.535 

skupaj 
71.701 285.369 357.070 15.178 372.248 
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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 2.430 260.869 263.299 0 150 150 164 25.424 25.588 2.594 286.443 289.037 

Čitalnica 0 284 284 14 16.114 16.128 0 14 14 14 16.412 16.426 

Pionirska knjižnica Rotovž 110.404 7.564 117.968 785 1.877 2.662 11.944 408 12.352 123.133 9.849 132.982 

Knjižnica Tabor 1.973 64.230 66.203 249 6.807 7.056 38 1.875 1.913 2.260 72.912 75.172 

Pionirska knjižnica Tabor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 1.119 111.737 112.856 0 9.561 9.561 40 6.065 6.105 1.159 127.363 128.522 

Pionirska knjižnica Nova vas 111.429 5.790 117.219 433 2.026 2.459 24.894 464 25.358 136.756 8.280 145.036 

Knjižnica Kamnica 15.714 24.520 40.234 151 1.423 1.574 1.382 690 2.072 17.247 26.633 43.880 

Knjižnica Pekre 15.630 23.618 39.248 209 1.250 1.459 1.196 563 1.759 17.035 25.431 42.466 

Knjižnica Pobrežje 31.088 59.508 90.596 90 3.360 3.450 834 1.397 2.231 32.012 64.265 96.277 

Knjižnica Studenci 5.658 13.790 19.448 297 586 883 397 124 521 6.352 14.500 20.852 

Knjižnica Tezno 23.273 42.713 65.986 0 1.760 1.760 506 777 1.283 23.779 45.250 69.029 

Izposoja na domu 18 1.009 1.027 0 464 464 0 0 0 18 1.473 1.491 

Izposoja v bolnišnico 31 751 782 0 0 0 1 0 1 32 751 783 

Bibliobus 17.643 18.780 36.423 0 482 482 1.039 174 1.213 18.682 19.436 38.118 

skupaj 336.410 635.163 971.573 2.228 45.860 48.088 42.435 37.975 80.410 381.073 718.998 1.100.071 
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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 0 123 0 123 190 11.295 0 11.485 

Čitalnica 0 8 0 8 22 114 0 136 

Pionirska knjižnica Rotovž 272 11 0 283 7.098 2.422 0 9.520 

Knjižnica Tabor 0 34 0 34 0 3.256 0 3.256 

Knjižnica Nova vas 0 16 0 16 0 1.698 0 1.698 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
163 2 0 165 5.270 2.892 0 8.162 

Knjižnica Kamnica 34 17 0 51 1.363 1.751 0 3.114 

Knjižnica Pekre 28 4 0 32 1.048 761 0 1.809 

Knjižnica Pobrežje 54 2 0 56 3.109 1.599 0 4.708 

Knjižnica Studenci 20 4 0 24 930 551 0 1.481 

Knjižnica Tezno 24 8 0 32 1.627 1.689 0 3.316 

Knjižnični cikel 0 0 9 9 0 85 300 385 

Bibliobus 10 1 0 11 190 80 0 270 

Služba za mlade bralce 20 22 0 42 797 1.306 0 2.103 

skupaj 625 252 9 886 21.644 29.499 300 51.443 

 

 

 



17 

 

Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Rotovž 30.929 615 

Čitalnica Rotovž 1.172 41 

Pionirska knjižnica Rotovž 5.943 5 

Knjižnica Tabor 4.481 0 

Knjižnica Nova vas 5.206 0 

Pionirska knjižnica Nova vas 16.190 9 

Knjižnica Kamnica 4.977 63 

Knjižnica Pekre 1.111 0 

Knjižnica Pobrežje 10.019 70 

Knjižnica Studenci 2.662 9 

Knjižnica Tezno 5.043 26 

skupaj 87.733 838 

 

 

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 (do septembra 2018, po tem datumu prosto dostopen na spletu), 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, Press reader in Pravna praksa (dostopna v enotah OK in Č od septembra 2018).  
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Potujoča knjižnica 

 
Bibliobus /  214 postankov, 271 ur odprtosti, 1.751 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 
22 14 36 497 821 1.318 1 1.319 2.835 3.901 6.736 0 17 17 133 32 165 2.968 3.950 6.918 

Brezje 
1 19 20 28 183 211 0 211 264 1.142 1.406 0 18 18 6 5 11 270 1.165 1.435 

Dogoše 
9 19 28 57 196 253 0 253 474 1.258 1.732 0 2 2 2 4 6 476 1.264 1.740 

Gaj 
1 4 5 12 64 76 0 76 228 176 404 0 0 0 33 0 33 261 176 437 

Malečnik 
94 39 133 638 127 765 0 765 1.282 925 2.207 0 0 0 136 7 143 1.418 932 2.350 

Razvanje 
5 11 16 39 168 207 0 207 254 1.904 2.158 0 30 30 3 0 3 257 1.934 2.191 

Henkel* 
0 10 10 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž-

Rapočeva 0 41 41 0 184 184 0 184 256 343 599 0 5 5 17 31 48 273 379 652 

VDC Polž-Park 

mladih 0 18 18 4 223 227 0 227 320 411 731 0 23 23 30 48 78 350 482 832 

Košaki-vrtec 
29 1 30 95 189 284 0 284 1.998 736 2.734 0 208 208 161 10 171 2.159 954 3.113 

Košaki-šola 
21 2 23 417 104 521 0 521 2.047 346 2.393 0 49 49 252 0 252 2.299 395 2.694 

Košaški dol 
4 4 8 119 93 212 0 212 450 643 1.093 0 0 0 57 0 57 507 643 1.150 

Zrkovci 
16 4 20 194 98 292 1 293 961 600 1.561 0 1 1 29 4 33 990 605 1.595 

Končno postaj. 
0 0 0 7 44 51 0 51 45 62 107 0 0 0 13 1 14 58 63 121 

Drugo* 
21 121 142 667 1.265 1.932 0 1.932 6.229 6.333 12.562 0 129 129 167 32 199 6.396 6.494 12.890 

Skupaj 
223 307 530 2.774 3.759 6.533 2 6.535 17.643 18.780 36.423 0 482 482 1.039 174 1.213 18.682 19.436 38.118 

*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 0 0 0 0 0 0 

Razvanje 5 0 5 61 7 68 

Henkel 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž-Park 

mladih 
0 0 0 0 0 0 

Košaki-vrtec 3 0 3 43 6 49 

Košaki-šola 2 0 2 26 4 30 

Košaški dol 0 0 0 0 0 0 

Zrkovci 0 0 0 0 0 0 

Končno postaj. 0 0 0 0 0 0 

Drugo* 0 0 0 0 0 0 

skupaj 10 0 10 130 17 147 

 
*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 73 73 0 230 230 0 230 0 325 325 0 0 0 0 0 0 0 325 325 

Bolnišnična 

šola 
601 11 612 342 530 872 0 872 316 622 938 0 0 0 0 0 0 316 622 938 

Sončni dom 
0 20 20 0 346 346 0 346 0 483 483 0 0 0 0 0 0 0 483 483 

VDC Sožitje 
0 22 22 0 121 121 0 121 0 238 238 0 0 0 0 0 0 0 238 238 

Dom starejših 

Tezno 
0 46 46 0 121 121 0 121 0 151 151 0 0 0 0 0 0 0 151 151 

Materinski 

dom 
10 30 40 10 30 40 0 40 20 50 70 0 0 0 0 0 0 20 50 70 

skupaj 
611 202 813 352 1.378 1.730 0 1.730 336 1.869 2.205 0 0 0 0 0 0 336 1.869 2.205 
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OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 2018 
 

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 
16 29 45 158 301 459 0 459 1.640 1.425 3.065 0 60 60 51 3 54 1.691 1.488 3.179 

Dobrovce 
45 25 70 343 247 590 0 590 2.122 766 2.888 0 59 59 42 5 47 2.164 830 2.994 

Dravski dvor 
19 23 42 175 243 418 0 418 1.001 1.511 2.512 0 48 48 52 7 59 1.053 1.566 2.619 

Miklavž-šola 
106 20 126 717 180 897 0 897 1.685 855 2.540 0 12 12 23 11 34 1.708 878 2.586 

Skoke 
24 22 46 218 172 390 0 390 1.063 1.204 2.267 0 74 74 41 5 46 1.104 1.283 2.387 

skupaj 
210 119 329 1.611 1.143 2.754 0 2.754 7.511 5.761 13.272 0 253 253 209 31 240 7.720 6.045 13.765 

 

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 32 3 35 

Dravski dvor 0 0 0 0 0 0 

Miklavž-šola 0 0 0 0 0 0 

Skoke 0 0 0 0 0 0 

skupaj 2 0 2 32 3 35 
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OBČINA PESNICA 2018 

 
Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 
872 6 19 22 919 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 
21.014 407 863 82 22.366 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.639 38 76 43 3.796 

zaloga 107.031 1.899 773 69 109.772 

* 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 
100 214 314 

Bibliobus 
234 94 328 

skupaj 
334 308 642 



23 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Pesnica 
764 3.155 3.919 253 4.172 

Bibliobus 
1.742 655 2.397 0 2.397 

skupaj 
2.506 3.810 6.316 253 6.569 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 
6.397 10.702 17.099 32 267 299 225 114 339 6.654 11.083 17.737 

Bibliobus 
7.767 4.374 12.141 0 99 99 254 28 282 8.021 4.501 12.522 

skupaj 
14.164 15.076 29.240 32 366 398 479 142 621 14.675 15.584 30.259 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 4 0 4 192 64 256 

Bibliobus 5 0 5 65 7 72 

skupaj 9 0 9 257 71 328 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

 

Knjižnica Pesnica 

1929 23 

 

 

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 (do septembra 2018, po tem datumu prosto dostopen na spletu), 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.  

 

 

 

Potujoča knjižnica 
 

Bibliobus 

75 postankov, 103 ure odprtosti, 1.651 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 
105 51 156 871 211 1.082 0 1.082 3.747 1.039 4.786 0 1 1 129 4 133 3.876 1.044 4.920 

Jarenina 
21 16 37 117 120 237 0 237 428 1.326 1.754 0 75 75 4 0 4 432 1.401 1.833 

Pernica-šola 
59 21 80 560 197 757 0 757 1.924 1.253 3.177 0 23 23 58 8 66 1.982 1.284 3.266 

Pernica-vrtec 
49 6 55 194 127 321 0 321 1.668 756 2.424 0 0 0 63 16 79 1.731 772 2.503 

skupaj 
234 94 328 1.742 655 2.397 0 2.397 7.767 4.374 12.141 0 99 99 254 28 282 8.021 4.501 12.522 
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Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jakobski Dol 2 0 2 24 2 26 

Jarenina 0 0 0 0 0 0 

Pernica-šola 0 0 0 0 0 0 

Pernica-vrtec 3 0 3 41 5 46 

skupaj 5 0 5 65 7 72 

 

 

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 28 28 0 190 190 0 190 0 330 330 0 0 0 0 0 0 0 330 330 
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OBČINA RAČE – FRAM 2018 

 
Bibliobus 

82 postankov, 126 ur odprtosti, 1.540 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 32 83 359 422 781 0 781 3.390 2.576 5.966 0 10 10 157 26 183 3.547 2.612 6.159 

Podova 
20 16 36 116 210 326 0 326 604 1.232 1.836 0 8 8 35 5 40 639 1.245 1.884 

Rače 
24 42 66 297 583 880 0 880 2.594 3.679 6.273 0 47 47 27 7 34 2.621 3.733 6.354 

Sp. Gorica 
19 14 33 107 176 283 3 286 817 1.437 2.254 0 21 21 8 3 11 825 1.461 2.286 

skupaj 
114 104 218 879 1.391 2.270 3 2.273 7.405 8.924 16.329 0 86 86 227 41 268 7.632 9.051 16.683 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Fram 7 0 7 101 14 115 

Podova 0 0 0 0 0 0 

Rače 0 0 0 0 0 0 

Sp. Gorica 0 0 0 0 0 0 

skupaj 7 0 7 101 14 115 
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OBČINA RUŠE 2018 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 1.546 19 41 44 1.650 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 624 6 19 11 660 

skupaj 2.170 25 60 55 2.310 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 34.997 681 1.169 219 37.066 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 18.471 261 969 83 19.784 

skupaj 53.468 942 2.138 302 56.850 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
371 842 1.213 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
71 112 183 

skupaj 
442 954 1.396 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Ruše 
5.024 15.015 20.039 143 20.182 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
723 2.697 3.420 64 3.484 

skupaj 
5.747 17.712 23.459 207 23.666 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
19.253 42.373 61.626 2 3.011 3.013 384 410 794 19.639 45.794 65.433 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 3.766 7.476 11.242 0 509 509 584 314 898 4.350 8.299 12.649 

skupaj 
23.019 49.849 72.868 2 3.520 3.522 968 724 1.692 23.989 54.093 78.082 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 34 19 53 1.208 1.374 2.582 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 
7 7 14 212 1.085 1.297 

skupaj 41 26 67 1.420 2.459 3.879 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Ruše 2.130 31 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 892 5 

skupaj 3.022 36 

 

 

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 (do septembra 2018, po tem datumu prosto dostopen na spletu), 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.  
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 2018 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 1.046 8 22 54 1.130 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 23.393 347 1.062 96 24.898 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 
3.639 38 76 43 3.796 

zaloga 
107.031 1.899 773 69 109.772 

* 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 107 84 191 

Bibliobus* 
45 31 76 

skupaj 
152 115 267 

 
*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 
1.575 4.012 5.587 290 5.877 

 

 

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 8.150 13.369 21.519 365 469 834 961 561 1.522 9.476 14.399 23.875 
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Premične zbirke – Gradišče na Kozjaku (v mirovanju) 

Postajališče premične zbirke Gradišče na Kozjaku je bilo v letu 2017 na željo Kulturno umetniškega društva Gradišče na Kozjaku v mirovanju.  

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 
24 28 52 722 1.964 2.686 

skupaj 24 28 52 722 1.964 2.686 

 
 

Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

 

Knjižnica Selnica ob Dravi 

876 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 (do septembra 2018, po tem datumu prosto dostopen na spletu), 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.  
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OBČINA STARŠE 2018 

 
Bibliobus 

119 postankov, 162 ur odprtosti, 1.806 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 
19 15 34 123 192 315 0 315 712 1.343 2.055 0 1 1 30 5 35 742 1.349 2.091 

Marjeta 
29 40 69 201 244 445 0 445 1.660 1.649 3.309 0 57 57 56 12 68 1.716 1.718 3.434 

Prepolje 
22 25 47 132 239 371 0 371 937 1.018 1.955 0 11 11 3 2 5 940 1.031 1.971 

Rošnja 
25 25 50 142 149 291 0 291 730 642 1.372 0 7 7 33 5 38 763 654 1.417 

Starše 
22 40 62 176 387 563 0 563 1.809 1.749 3.558 0 3 3 90 3 93 1.899 1.755 3.654 

Zlatoličje 
33 31 64 241 226 467 0 467 1.425 1.160 2.585 0 18 18 46 3 49 1.471 1.181 2.652 

skupaj 
150 176 326 1.015 1.437 2.452 0 2.452 7.273 7.561 14.834 0 97 97 258 30 288 7.531 7.688 15.219 

 



34 

 

OBČINA ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH 2018 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 
1.140 14 34 55 1.243 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 
28.696 555 1.006 242 30.499 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.639 38 76 43 3.796 

zaloga 107.031 1.899 773 69 109.772 

* 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 
323 384 707 

Bibliobus 
112 116 228 

skupaj 
435 500 935 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Šentilj 
3.418 7.341 10.759 182 10.941 

Bibliobus 
667 722 1.389 0 1.389 

skupaj 
4.085 8.063 12.148 182 12.330 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 
19.011 27.676 46.687 251 1.330 1.581 1.456 1.102 2.558 20.718 30.108 50.826 

Bibliobus 
2.681 4.475 7.156 0 37 37 125 9 134 2.806 4.521 7.327 

skupaj 
21.692 32.151 53.843 251 1.367 1.618 1.581 1.111 2.692 23.524 34.629 58.153 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 52 24 76 1.485 1.985 3.470 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 52 24 76 1.485 1.985 3.470 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

 

Knjižnica Šentilj 

2.209 36 

 

 

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 (do septembra 2018, po tem datumu prosto dostopen na spletu), 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.  

 

 

Bibliobus 
76 postankov, 128  ur odprtosti, 2.223 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 
28 13 41 140 98 238 0 238 425 529 954 0 0 0 32 0 32 457 529 986 

Selnica ob 

Muri 
5 13 18 41 101 142 0 142 205 498 703 0 0 0 4 0 4 209 498 707 

Sladki Vrh 
28 65 93 178 375 553 0 553 975 2.339 3.314 0 20 20 14 6 20 989 2.365 3.354 

Zg. Velka 
51 25 76 308 148 456 0 456 1.076 1.109 2.185 0 17 17 75 3 78 1.151 1.129 2.280 

skupaj 
112 116 228 667 722 1.389 0 1.389 2.681 4.475 7.156 0 37 37 125 9 134 2.806 4.521 7.327 
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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 0 0 0 0 0 0 

skupaj 0 0 0 0 0 0 
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OBMOČJE KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA, Občini Slovenska Bistrica in Oplotnica 2018 
 

Bibliobus  

43 postankov, 74,5 ur odprtosti, 2.147 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* 
0 7 7 0 2 2 0 2 1 6 7 0 0 0 0 0 0 1 6 7 

Impol 
0 48 48 18 618 636 0 636 970 4.253 5.223 0 43 43 5 0 5 975 4.296 5.271 

Laporje* 
1 6 7 2 5 7 0 7 14 21 35 0 0 0 0 0 0 14 21 35 

Sp. Polskava* 
4 8 12 4 9 13 0 13 6 63 69 0 0 0 6 0 6 12 63 75 

Šmartno na P.* 
2 3 5 1 4 5 0 5 11 9 20 0 0 0 0 0 0 11 9 20 

Zg. Ložnica* 
1 7 8 0 15 15 0 15 64 222 286 0 0 0 12 0 12 76 222 298 

Veliko Tinje* 
2 3 5 8 0 8 0 8 24 1 25 0 0 0 0 0 0 24 1 25 

Prihova 
32 7 39 421 162 583 0 583 1.473 1.321 2.794 0 0 0 201 3 204 1.674 1.324 2.998 

skupaj 
42 89 131 454 815 1.269 0 1.269 2.563 5.896 8.459 0 43 43 224 3 227 2.787 5.942 8.729 

*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 0 0 0 0 0 0 

skupaj 0 0 0 0 0 0 
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