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OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICI 
 
Mariborska knjižnica, Maribor Public Library  

Skrajšano ime: Mariborska knjižnica 

Rotovški trg 2, 2000 Maribor 

Matična številka: 5055636 

Davčna številka: SI 99698722 

 

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: 19 (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 – 

CD-teka, Filmska zbirka-Filmoteka, AV zbirka – zbirka neknjižnega gradiva 

Število redno zaposlenih (nedoločen in določen čas): 94 

Javna dela: 7 

 

VLOGA MARIBOSKE KNJIŽNICE KOT OSREDNJE OBMOČNE 

KNJIŽNICE 
 

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

kulturo ter v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja za širše območje posebne naloge. 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, 

- koordinara zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva, 

- koordinira usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 

Proračunska sredstva za izvajanje posebnih nalog območnih knjižnic zagotavlja 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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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE: 

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

4/2010, 20/2011, 111/2013 

- Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001 

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

67/2007,94/2007 

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

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

70/2008, 80/2012 

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

- Pravilnik o razvidu knjižnic, URL RS 105/2003 

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

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

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

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

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

90/2007 

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

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

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

Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj) 

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

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

- Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja. 

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

 

 

DRUŽBENA ODGOVORNOST – ODSEV POSLANSTVA IN VIZIJE 
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 finančnih in osebnostnih krizah, 

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

skozi branje, pogovore o literaturi in ustvarjalcih, poslušajo pravljice in se ob različnih aktivnostih 

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

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

dostopne digitalne vsebine, katalog knjižnice, naročijo in rezervirajo gradivo za naslednji obisk, 

podaljšajo rok izposoje, dobijo odgovor knjižničarja na vprašanja o gradivu in iz gradiva. Od leta 2015 

izkaznica knjižnice omogoča tudi nakup vstopnic Drame SNG Maribor po ugodnejši ceni, kar pomeni 

njeno dodano vrednost. Skozi vse te vloge odseva predvsem njena družbena vrednost, ki se navezuje 

na pojem družbene odgovornosti. Knjižnica vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, 

izobraževalnih, intelektualnih, zgodovinskih in drugih kompetenc posameznika, vpliva na kakovost 

življenja posameznikov in skupnosti, izboljšanje medčloveških odnosov, socialno vključenost ranljivih 

skupin, boljšo informacijsko pismenost in bralne sposobnosti. 
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UVODNA BESEDA 
 

Vsa prizadevanja zaposlenih v Mariborski knjižnici so ves čas usmerjena v zrcaljenje vrednosti, ki jo 

ima knjižnica za posameznika in skupnost. V zavesti bralcev, naših članov in uporabnikov, je pomen 

bralne kulture  zagotovo dodobra prepoznan, saj knjižnico in vse njene prednosti uporabljajo s skoraj 

nezmanjšano intenzivnostjo: izposojo, prireditve, informacije, elektronske medije, vse bolj tudi na 

daljavo. Ali je pomen knjižnice tudi dovolj spoštovan, je že drugo vprašanje, na katerega lahko 

odgovorimo le delno pritrdilno. Po nujni uvedbi članarine v letu 2013, število članov upada: nekaterim 

je plačilo članarine odveč in izrabljajo brezplačno člansko izkaznico svojih otrok, vse več pa je tistih, 

ki plačilo članarine težko zmorejo. Zagotovo pa je pomen knjižnice premalo prepoznan in spoštovan 

pri tistih, ki o knjižnici, knjižničarjih in bralcih odločajo – tem je knjižnica najpogosteje le strošek.  

Toda knjižnica ni fakultativna dejavnost lokalne skupnosti, ampak je njena zakonska obveznost, je 

temeljna kulturna institucija in pomeni zlasti veliko naložbo v ljudi. In je tudi ustavna pravica ljudi. 

Zato je nesprejemljivo, da se pogoji za delovanje knjižnice iz leta v leto znižujejo. Začelo se je z 

reduciranjem proračunskih sredstev za nakup knjižničnega gradiva, nadaljuje se z zniževanjem 

sredstev za materialne stroške in redno delovanje. Za zdaj smo uspeli ubraniti le število zaposlenih, ki 

pa je tako ali tako že leta daleč pod minimalnim standardom in pogoji, ki še omogočajo izvajanje 

zakonsko določenih nalog. To postaja nerešljiv problem.  

Še večji problem predstavljajo neprimerni prostori osrednje knjižnice, ki bi morala biti center in 

nosilec dejavnosti Mariborske knjižnice, pa je le še cokla njenega razvoja. Prostori so dotrajani, 

pretesni, neugledni, celo nevarni za zaposlene in uporabnike in neprimerni za delo in tehnološke 

izboljšave. Osrednja knjižnica je sramota Maribora, že od leta 2008 načrtovana investicija je obstala v 

mrtvem rokavu medle nezainteresiranosti odgovornih. Najboljši čas za zagon je bil zamujen, trenutno 

pa ni na vidiku nobene rešitve. Toda to neznosno brezizhodnost bo potrebno čim prej preseči, prostor 

knjižnice ne more čakati v nedogled! Če pripravljenega odličnega projekta ni mogoče uresničiti, mora 

investitor sprejeti ustrezne odločitve in nemudoma najti drugo primerno in hitro rešitev! Morda bi 

pomagalo, če bi tudi naši uporabniki in podporniki bolj odločno zahtevali, kar jim pripada. Od Dneva 

Mariborske knjižnice, ki ga pripravljamo prav z namenom, še bolj ozavestiti knjižnico v okolju, 13. 

junija, pa do konca septembra smo zbrali 3.994 podpisov podpore občanov novi knjižnici. Skupaj s 

svetom knjižnice, knjižničarji in občani ter ob prisotnosti medijev smo jih 19. novembra predali 

podžupanji Mestne občine Maribor, Jelki Černivec. Toda – ali je bilo to dovolj, da bi se mestno 

vodstvo zamislilo in pospešilo prizadevanja za novo knjižnico – tukaj ali na kateri drugi lokaciji? 

 

 
Pričetek zbiranja podpisov občanov za podporo gradnji nove knjižnice na Dan Mariborske knjižnice, 13. junij 2015. 

(Foto Goran Blagajac) 
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Predsednik sveta Mariborske knjižnice Gorazd Mazej predaja zbrane popise podpore za gradnjo nove osrednje Mariborske 

knjižnice podžupanji Mestne občine Maribor Jelki Černivec. Desno Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice. 

 (Foto Klemen Brvar) 

 

Leto 2015 pa kljub velikim finančnim, kadrovskim in prostorskim težavam ni bilo le pesimistično. 

Zastavljene cilje iz strategije in letnega programa dela smo večinoma uresničili, nekatere manjše 

občine pa tudi Ministrstvo za kulturo so pripomogli, da smo načrtovano v marsičem celo presegli. Štiri 

pomembne finančne zgodbe so se odvrtele: Selničani so dobili novo, sodobno občinsko knjižnico v 

Hramu kulture Arnolda Tovornika, ki je zaradi pridobljenih evropskih sredstev zagotovo občinska 

zgodba o uspehu. Z izdatno podporo Ministrstva za kulturo in prispevki občin smo pridobili novi 

bibliobus, Občina Lovrenc na Pohorju je poskrbela za razširitev knjižničnega prostora, Občina Ruše 

pa je zagotovila nove prostore Knjižnice Janka Glazerja Ruše. Z lastnimi prihranki smo uspeli nabaviti 

novi kombi, še preden je stari zaradi dotrajanosti dokončno razpadel. Vse te pozitivne zgodbe 

pomenijo motivacijo za delo in uresničevanje poslanstva v za kulturo težkem obdobju. In pomenijo 

upanje, da odgovorni končno najdejo rešitev tudi za mestno knjižnico ter nam vsem dajo krila za 

vzpostavitev novega, sodobnega prostora, ki bo hkrati socialno vozlišče generacij in skupin 

prebivalcev, informacijska točka lokalne skupnosti, dnevna soba mesta. 

 

Dragica Turjak, direktorica        V Mariboru, februarja 2016 
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MARIBORSKA KNJIŽNICA V ŠTEVILKAH 
 

 

 

 

Prirast knjižničnega gradiva – naslovi 

 

 nakup dar 

obvezni 

izvod 

lastna 

izdaja 
 

skupaj 

knjige 3.813 2.164 1.021 0 6.998 

neknjižno gradivo 574 233 108 0 915 

serijske publikacije 229 82 463 2 776 

skupaj 4.616 2.479 1.592 2 8.689 

 

Prirast knjižničnega gradiva – izvodi 

 

 nakup 

 

dar 

obvezni 

izvod 

lastna 

izdaja 
 

skupaj 

knjige 23.737 2.871 1.692 0 28.300 

neknjižno gradivo 1.566 353 172 0 2.091 

serijske publikacije 902 224 611 21 1.758 

skupaj 26.205 3.448 2.475 21 32.149 

 

Obseg knjižnične zbirke 

 

  izvodi 

knjige 755.093 

neknjižno gradivo 54.530 

serijske publikacije 8.836 

skupaj 818.459 

 

 

Elektronski viri 

 

Zbirka e-virov št.  naslovov 

e-knjige 396 

podatkovne zbirke 10 

e-serijske publikacije 9 

skupaj 415 
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Struktura in število članov  

 

 

Obisk 

 

  mladi odrasli skupaj drugi* vsi skupaj 

Fizični obisk, od tega: 

    601.987 

- obisk knjižnice 117.357 387.347 504.704 16.760 521.464 

- obisk prireditev 26.967 41.364 68.331 0 68.331 

- obisk študijskih 

krožkov   9.985 9.985 

0 9.985 

- obisk postajališč 

premičnih zbirk 

430 1.777 2.207 0 2.207 

Virtualni obisk, od tega:     316.232 

- spletnih strani 
  

204.440 

(ocena) 

 204.440 

- Cobiss/Opac (Moja 

knjižnica) 
11.547 83.586 95.133 0 95.133 

- Bibliofon 9 110 119 0 119 

- Dostopi do 

naročenih el. virov*    

 16.540 

→ od tega št. prijav 

v storitev dostop na 

daljavo**    

 5.135 

Vsi obiski skupaj     918.219 

- od tega obisk zaradi 

e-izposoje (v sistemu 

Cobiss)    

 1.200 

(70 mladih, 

1.130 

odraslih) 

 

 

*Dostopi do naročenih e-virov: Za Encyclopedia Brittanica in Ebsco host točen podatek dostopov, za Grove Art 

in Grove Music samo za prvih osem mesecev, za Večer in SSKJ znan samo podatek o številu prvih dostopov, za 

IUS Info, FinD in  Tax Fin Lex podatki o številu dostopov do polnih besedil in številu vpogledov. 

**Govorimo o številu prvih prijav. Podrobnejša razlaga pri Informacijski službi. 

 

mladi       odrasli     skupaj 

predšolski osnovnošolski skupaj dijaki študenti zaposleni nezaposleni skupaj   

vsi 

2.379 8.130 10.509 3.255 2.346 10.073 6.542 22.216 32.725 

od tega 1. vpis 

v 2015 

607 964 1.571 246 170 651 571 1.638 3.209 

postajališča 

premičnih 

zbirk 

373 295 668 

vsi člani 

skupaj 

10.882 22.511 33.393 
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Izposoja knjižničnega gradiva 

 

  

 v knjižnici 
Strokovne  

knjige 

Leposlovne 

knjige 

Neknjižno 

gradivo 

Serijske  

publikacije 

Skupaj 

  

- mladi 125.734 412.418 76.890 5.041 620.083 

- odrasli 383.103 536.696 76.735 57.009 1.053.543 

skupaj 508.837 949.114 153.625 62.050 1.673.626 

na postajališčih premičnih zbirk:  666 3.629 0 0 4.295 

od tega     - mladi 451 1.291 0 0 1.742 

                -  odrasli 215 2.338 0 0 2.553 

Izposojeno gradivo skupaj mladi 126.185 413.709 76.890 5.041 621.825 

Izposojeno gradivo skupaj odrasli 383.318 539.034 76.735 57.009 1.056.096 

Izposojeno gradivo skupaj 509.503 952.743 153.625 62.050 1.677.921 

- od tega število e-izposoj 

(v sistemu Cobiss) 177 1.467   1.644 

 

Op.:  upoštevana sprememba v parametru "namembnost" pri prikazu izposojenega gradiva na dom (gradivo za 

mlade/odrasle). 

 

Uporaba e-virov 

 

 2012 2013 2012/2013 2013 2014 2013/2014 2014 2015 2014/2015 

Št. e-virov 24 24 0 % 24 19 -26,3% 19 20 +5,26% 

Št. e-virov –

dostop na 

daljavo 

11 9 -18,18% 9 9 0 % 9 10 +11% 

Št. dostopov 

na daljavo  * 

2066 2751 + 33,16% 2751 3902 41,84% 3902 5135 +31,6% 

*število prvih prijav 

 

Število vseh posredovanih informacij: 135.032 (Nov način beleženja – aplikacija BelInfo) 

Število domoznanskih informacij: 998 

Število posredovanih informacij v okviru storitve “Vprašaj knjižničarja”: 44 
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KAZALNIKI UPORABE 
 

Kazalci/kazalniki 2011 2012 2013 2014 2015 % 14/15 

število enot – krajevnih knjižnic 
19 19 18 18 19 +5,56 

število postajališč bibliobusa 47 46 47 47 48 + 2,13 

število postajališč premičnih zbirk 10 9 9 9 9 0,00 

odprtost/dostopnost skupaj -  v urah 
30.474 33.708 33.899 34.055 35.503 +4,25 

število prebivalcev (vir SURS) 
182.265 182.318 182.490 182.980 182.644 - 0,18 

ČLANI – skupaj 41.105 39.685 36.827 34.165 33.393 -2,26 

OBISK SKUPAJ (fizični in virtualni) 
 933.617 913.157 897.187 918.219 + 2,34 

fizični obisk 655.783 645.321 614.868 594.131 601.987 +1,32 

- obisk knjižnice 588.584 578.902 543.293 518.758 523.671 +1,00 

→ od tega obisk zaradi e-izposoje    489 1.200 + 145,40 

- obisk prireditev in dejavnosti 57.379 57.404 62.853 66.524 68.331 +2,71 

- obisk študijskih krožkov 9.920 9.015 8.722 8.849 9.985 +12,84 

virtualni obisk   298.289 303.056 316.232 +4,35 

- spletna stran 188.964 192.623 

196.500 

ocena 

200.430 

ocena 

204.440 

ocena 
+2,00 

- Cobiss/Opac (Moja knjižnica) 90.281 101.605 97.501 93.426 95.133 +1,83 

- Bibliofon 180 175 188 124 119 -4,03 

- Dostopi do naročenih el. virov 1.971 3.904 

4.100 

(ocena) 

9.076 16.540 

+82,24 

→ od tega št. dostopov na daljavo 280 2.066 2.751 3.902 5.135 +31,6 

IZPOSOJA SKUPAJ 1.839.026 1.807.672 1.699.869 1.687.806 1.677.921 -0,59 

- od tega elektronskega    654 1.644 +157,38 

število izposoj na člana 44,7 45,6 46,2 49,4 50,3 +1,82 

število izposoj na prebivalca 10,1 9,9 9,3 9,2 9,2 0,00 

število posredovanih informacij* 
15.863 14.422 17.060 19.886 135.032 +579,03 

število prireditev 
1.040 959 1.074 1.118 1.103 -1,4 

število srečanj študijskih krožkov 
905 864 849 869 995 +0,87 

število vseh transakcij v knjižnici 2.663.943 2.591.195 2.434.978 2.404.253 *2.472.088  +2,82 

obrat knjižničnega gradiva 2,6 2,5 2,2 2,1 2,1 0,00 

ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 713.376 737.700 766.013 795.589 818.459 + 2,87 

zaloga na prebivalca 3,91 4,05 4,20 4,35 4,48 + 2,99 

 

 

 

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


12 
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 2015/Dragica Turjak 
Velja od: 1.3.2016 
                         MK/0 Zapis št. 125 
 

 

 

 

Kazalci/kazalniki 2011 2012 2013 2014 2015 % 14/15 

PRIRAST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 36.752 31.643 37.542 36.689 32.149 - 12,37 

prirast na prebivalca  0,20 0,17 0,21 0,20 0,18 -10,00 

število naročenih elektronskih virov 24 24 24 19 10 0,00 

- od tega dostopnih na daljavo 8 11 9 9 10 +11,11 

število elektronskih knjig    317 395 +24,61 

povprečna cena knjige 18,51 18,94 18,13 18,24 18,44 + 1,10 

povprečna cena neknjižnega gradiva 12,84 11,72 11,23 9,88 10,62 + 7,49 

povprečna cena serijskih publikacij  61,70 62,56 83,03 82,76 67,85 -18,02 

zapisi v lokalni bazi 125.252 132.096 139.178 146.131 152.314 + 4,23 

zapisi v bazi CONOR.SI 479 504 424 312 375 + 20,19 

CELOTNA SREDSTVA 3.872.348 3.686.486 3.872.448 3.952.615 3.749.578 -5,14 

sredstva občin za redno dejavnost 3.282.135 3.109.360 3.143.245 3.168.953 3.002.594 -5,25 

celotna dejavnost  na prebivalca 21,25 20,22 21,22 21,60 20,53 -4,95 

strošek ene izposojene enote  2,11 2,04 2,26 2,34 2,23 -4,70 

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

javna  dela), glede na število  vseh 

opravljenih ur 96 96 

 

 

101 

 

 

98 

 

 

101 

 

 

+3,06 

 

Op. Od 2015 v št. vseh transakcij v knjižnici zajete tudi transakcije, povezane z naročanjem gradiva v okolju 

Moja knjižnica (Cobiss/Opac) ali po telefonu (dodelitev gradiva članu zaradi rezervacije). 

 

*Število posredovanih informacij: odstopanja zaradi novega načina beleženja informacij preko aplikacije 

BelInfo. Beležijo se informacije iz gradiva in informacije o gradivu. 
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PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI 
 

 
 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO PRIREDITEV 

za mlade  za odrasle  SKUPAJ 

 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 27 43 70 

priložnostne razstave 57 36 93 

vodstva po razstavah 19 3 22 

 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 36 9 45 

vodstva s pravljico 26 2 28 

vodstva z  

informacijskim 

opismenjevanjem     

2 11 13 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 114 0 114 

napovedane skupine – 

OŠ 

35 0 35 

napovedane skupine – 

vrtci 

195 0 195 

ure pravljic z 

ustvarjalnico 

8 0 8 

računalniško izobraževanje 1 0 1 

delavnice 0 10 10 

srečanja z ustvarjalci 3 16 19 

predavanja 0 14 14 

študijski krožki 0 2 2 

pravljične vesele počitnice 28 0 28 

igralnica 55 0 55 

zaključki bralnih projektov 24 0 24 

Rastem s knjigo 63 55 118 

drugo 22 55 77 

SKUPAJ 715 256 971 

od tega domoznanske 40 78 118 
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OBISKOVALCI NA PRIREDITVAH IN DEJAVNOSTIH V KNJIŽNICI 
 
 

 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV  

 

SKUPAJ 

 

 mladi  

odrasli 

 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 9.250 19.780 29.030 

priložnostne razstave  4.450 7.550 12.000 

vodstvo po razstavi 436 92 528 

 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 705 199 904 

vodstva s pravljico 535 107 642 

vodstva z  

informacijskim 

opismenjevanjem     

51 286 337 

 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 1.344 896 2.240 

napovedane skupine – 

OŠ 

758 79 837 

napovedane skupine – 

vrtci 

3.565 475 4.040 

ure pravljic z 

ustvarjalnico 

128 30 158 

računalniško izobraževanje 14 1 15 

delavnice 23 77 100 

srečanja z ustvarjalci 134 856 990 

predavanja 1 312 238 

študijski krožki 0 12 12 

pravljične vesele počitnice 247 91 338 

igralnica 258 204 462 

zaključki bralnih projektov 733 190 923 

Rastem s knjigo 1.318 1.633 2.951 

drugo 765 1.823 2.588 

SKUPAJ 24.715 34.400 59.408 

od tega domoznanske 5.339 15.209 20.548 
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PRIREDITVE ZUNAJ KNJIŽNICE 
 
Prireditve smo izvajali tudi zunaj Mariborske knjižnice. Za mlade smo jih prenašali v vrtce, osnovne 

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

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

mestu in okolici (cikel Literarnih postaj) ter v različnih občinah (pripovedovalski večeri območnosti).  

 

PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI ZUNAJ KNJIŽNICE 
 

 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO PRIREDITEV 

za mlade  za odrasle  SKUPAJ 

 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 0 2 2 

priložnostne 

razstave 

0 0 0 

vodstva po 

razstavah 

0 0 0 

 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 0 0 0 

vodstva s pravljico 0 0 0 

vodstva z  

informacijskim 

opismenjevanjem     

0 0 0 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 14 0 14 

napovedane skupine 

– OŠ 

4 0 4 

napovedane skupine 

– vrtci 

45 0 45 

ure pravljic z 

ustvarjalnico 

0 0 0 

računalniško izobraževanje 1 6 7 

delavnice 0 0 0 

srečanja z ustvarjalci 0 10 10 

predavanja 0 0 0 

študijski krožki 0 0 0 

pravljične vesele počitnice 0 0 0 

igralnica 0 0 0 

zaključki bralnih projektov 2 0 2 

Rastem s knjigo 0 0 0 

drugo 10 38 48 

SKUPAJ 76 56 132 

od tega domoznanske 1 17 18 
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OBISKOVALCI NA PRIREDITVAH IN DEJAVNOSTIH ZUNAJ 

KNJIŽNICE 
 

 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV  

 

SKUPAJ 

 

 mladi  

odrasli 

 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 300 500 800 

priložnostne razstave  0 0 0 

vodstvo po razstavi 0 0 0 

 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 0 0 0 

vodstva s pravljico 0 0 0 

vodstva z  

informacijskim 

opismenjevanjem     

0 0 0 

 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 39 27 66 

napovedane skupine – 

OŠ 

201 117 318 

napovedane skupine – 

vrtci 

1.185 163 1.348 

ure pravljic z 

ustvarjalnico 

0 0 0 

računalniško izobraževanje 40 188 228 

delavnice 0 0 0 

srečanja z ustvarjalci 2 766 768 

predavanja 0 0 0 

pravljične vesele počitnice 0 0 0 

igralnica 0 0 0 

zaključki bralnih projektov 106 11 117 

Rastem s knjigo 0 0 0 

drugo 379 4.899 5.287 

SKUPAJ 2.252 6.671 8.923 

od tega domoznanske 353 1.984 2.337 

 

 
SKUPNO ŠTEVILO PRIREDITEV IN OBISKOVALCEV 
 

 ŠTEVILO PRIREDITEV ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

 M  O SO SKUPAJ M  O SO SKUPAJ 

Skupaj 791  297 15 1.103 26.967  41.042 322 68.331 

Od tega domoznanske 41  94 1 136 5.692  17.158 35 22.885 
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RAZVOJNE USMERITVE V 2015 

Razvoj Mariborske knjižnice v zadnjih letih v veliki meri kroji kritična prostorska situacija osrednje 

knjižnice na Rotovžu. Prostorska problematika omejuje knjižnico pri uvajanju potrebnih tehničnih in 

vsebinskih posodobitev in se stopnjuje celo do stopnje vprašanja obstoja knjižnice. Po drugi strani 

nenehno ukvarjanje vodstva in strokovnih delavcev s premoščanjem vsakodnevnih prostorskih težav 

jemlje veliko energije, ki bi jo bilo nujno vložiti v razvoj storitev in normalno delovanje knjižnice v 

vseh njenih zakonsko opredeljenih nalogah ter sodobnih pričakovanjih ljudi, zaradi katerih obstaja. 

 

Zaposleni se trudimo ostajati v trendu sodobnih knjižničnih smeri, predvsem pa ob posameznih 

izboljšavah ponudbe, kot je novi bibliobus, nove krajevne knjižnice, digitalizacija, prireditve, skrb za 

ranljive skupine optimiziramo poslovanje in ga posodabljamo. 

 

V letu 2015 smo uresničili več izboljšav, večinoma skozi delovne in projektne skupine. Razvojni 

premik predstavlja uvedba on-line izposoje na novem bibliobusu in uvedba boljše in cenejše ir-optike 

v posameznih krajevnih knjižnicah. Poglobljeno se ukvarjamo z različnimi ranljivimi skupinami in 

sodelujemo z institucijami v okolju, preko katerih utrjujemo delovanje in poslanstvo knjižnice  

(Socialni zavod Hrastovec, Knjižnica slepih in slabovidnih, VDC Sonček, Ozara). 

 

Celo vrsto razvojnih novosti smo uresničili skozi program območnosti, kar pomeni, da so bile 

izboljšave hkrati uvedene tudi v obeh knjižnicah na območju. Zelo aktivni smo bili na področju 

digitalizacije (81 zvezkov revije Otrok in knjiga in 7 zvezkov Gradiva za zgodovino Maribora za 

dLib), več zbirk in zgodb za Kamro (digitalna zbirka Vzajemne knjižnice), intenzivno pa poskušamo 

slediti tudi ponudbi elektronskega gradiva, e-knjig v slovenskem jeziku ter to ponudbo promovirati 

med našimi uporabniki. 

 

Večino posodobitev poslovanja knjižnice, ki bi pomenile pozitivni premik za naše uporabnike, smo 

vezali na projekt nove osrednje knjižnice (nova celostna grafična podoba, nova spletna stran, uvedba 

knjigomatov in drugo). Ker se uresničitev projekta preveč odmika, bi bilo nesmiselno še naprej 

odlašati s posameznimi potrebnimi spremembami, zato smo že v 2014 zastavili prenovo grafične 

podobe knjižnice, ki smo jo postopoma začeli uresničevati v letu 2015 in se bo še nadaljevala (nova 

podoba vabil, mesečnega vodnika, napisnih tabel, žiga…).  

 

Pomembna izboljšava, je nova spletna stran (portal knjižnice), za katero smo pripravili projektno 

dokumentacijo in začeli tudi s tehnično realizacijo. 

 
Razvojno analitične dejavnosti so bile usmerjene v spremembe, ki so jih zahtevale izboljšave pri 

blagajniškem poslovanju v izposoji, posodobitev sistema obveščanja članov, priprave na poslovanje z 

davčnimi blagajnami, priprava na Cobiss3/Izposoja in priprava predlogov za učinkovit sistem 

beleženja informacij (Belinfo). 

 

Organizirali in izvajali smo aktivnosti, povezane s programskimi segmenti Cobiss/Izposoja 

Cobiss/izpisi in Cobiss/Opac. Testirali smo programske dopolnitve in izdelovali različne transakcijske 

izpise in analize za notranje potrebe in zunanje naročnike ter statistične preglednice. 
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URESNIČEVANJE STRATEŠKEGA NAČRTA V 

PROGRAMU 2015 
 

Program Mariborske knjižnice za leto 2015 je povezan z uresničevanjem ciljev in aktivnosti, ki smo 

jih zastavili v Strateškem načrtu za obdobje 2014-2020. Kljub slabemu finančnemu položaju smo 

izvedli redne naloge, zastavljene v Programu 2015 in sledili strateškim prioritetam. Prioritete 

Programa dela za 2015, strokovna prizadevanja za ohranitev obstoječe knjižnične mreže in nemoteno 

izvajanje knjižnične dejavnosti v mreži, ter ohranitev števila zaposlenih smo celo presegli, saj smo 

povečali knjižnično mrežo za eno občinsko knjižnico in s tem povečali število zaposlenih za enega 

strokovnega delavca. Uresničili smo letni cilj nakupa novega bibliobusa, zamenjali dotrajani kombi, 

pridobili smo dodatne prostore za Knjižnico Lovrenc ter izvedli vsa načrtovana nujna vzdrževalna dela 

v enotah. Presežek načrtovanih nalog je bila preselitev Knjižnice Janka Glazerja Ruše v nove prostore. 

V tabeli je pregled uresničenih in neuresničenih ciljev in aktivnosti. 

 

DOSEGANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN AKTIVNOSTI 
 

Strateško področje 1: Ohranitev in izgradnja knjižnične mreže 

 
Aktivnosti v zvezi z realizacijo investicije v osrednjo knjižnico delno realizirano (promocija) 

Najnujnejše investicijsko vzdrževanje krajevnih knjižnic: iskanje prostorskih 

rešitev za Knjižnico Studenci in Knjižnico Pesnica  

realizirano 

Razširitev Knjižnice Lovrenc na Pohorju realizirano 

Vzpostavitev novih krajevnih knjižnic:  

Začetek delovanja nove krajevne knjižnice v Selnici ob Dravi realizirano 

Aktivnosti za vzpostavitev knjižnice v Občini Miklavž na Dravskem polju, v 

odvisnosti od dogovorov z občino 

realizirano 

Priprave in selitev Knjižnice Ruše v nove prostore realizirano – dodatna naloga v 2015 

Izvedba druge faze izdelave novega bibliobusa (on-line izposoja, mreža 

postajališč, promocija) 

realizirano 

 

Strateško področje 2: Organizacija in delovanje knjižnice 

 
Ohranitev števila zaposlenih realizirano 

Izobraževanja in strokovno usposabljanje zaposlenih, poudarek na internih 

izobraževanjih, prenos znanja: proučitev obstoječega modela izobraževanja in 

prenosa znanja 

realizirano 

Uvajanje prostovoljstva v prakso realizirano, seznanitev zaposlenih s 

programom se nadaljuje v 2016 

Poslovanje skladno z usmeritvami sistema vodenja kakovosti:  

Izobraževanje za notranje presojevalce; udeležba na izbranih izobraževalnih 

dogodkih (presojevalci, skrbnica in predstavnik vodstva); notranja presoja,  

poročilo notranje presoje; vodstveni pregled; zunanja presoja; ukrepi na 

priporočila notranje in zunanje presoje; postopna implementacija standarda ISO 

9001:2015 v poslovanje knjižnice; uskladitev vsebine Poslovnika kakovosti s 

spremembami delovnih procesovi; priprava internega izobraževanja: predstavitev 

deset let poslovanja skladno s smernicami ISO standarda 9001; priprava referata o 

sistemu vodenja kakovosti v knjižnici na mednarodni konferenci (7. mednarodna 

konferenca o kvantitativnih in kvalitativnih metodah v knjižničarstvu) 

realizirano 
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Organizacija informacijskega sistema:  

Priprava dopolnitev, posodobitve in razporeditve IKT opreme v enotah knjižnice; 

širjenje mreže WiFi za zunanje uporabnike v knjižnici; proučitev modela Moodle, 

proučitev Arnesove ponudbe; načrtovanje, organiziranje, dopolnjevanje in 

vzdrževanje celotnega informacijskega sistema IKT v knjižnici; aktivno 

sodelovanje z zunanjimi institucijami – Izum, Arnes, kabelski operaterji… 

realizirano 

Poenoten dostop do interneta: priprava idejnega načrta optimizacije IT opreme za 

uporabnike 

delno realizirano, rešitve morajo biti 

skladne z vpeljavo IR optike v naš 

sistem 

V Strateškem načrtu in Programu Mariborske knjižnice 2015 je pod strateškim 

področjem 6: Promocija knjižnice, založniška dejavnost planiran tudi del 

internega komuniciranja, ki ga v poročilu uvrščamo pod področje Organizacija 

in delovanje knjižnice: 

 

Interno glasilo Informator – 5 številk realizirano, tudi v elektronski obliki 

Notranje komuniciranje: redni sestanki na vseh organizacijskih nivojih, pisna 

obvestila okrožnice, intranet- redno delo uredniškega odbora, vzdrževanje, 

dopolnjevanje vsebin, urejanje 

realizirano 

V Strateškem načrtu in Programu Mariborske knjižnice 2015 je pod strateškim 

področjem 3: Upravljanje knjižnične zbirke uvrščeno tudi področje Analiza 

knjižničnih zbirk krajevnih knjižnic, ki ga v poročilu uvrščamo pod področje 

Organizacija in delovanje knjižnice: 

 

Analiza krajevnih knjižnic - Analiza obrazcev Profil enote za posamezne 

krajevne knjižnice  

 

realiziran dokončen elektronski 

obrazec, izpolnjevanje in analiza se 

nadaljuje v 2016 

 

Strateško področje 3: Upravljanje knjižnične zbirke. Doseganje načrtovanih ciljev in 

aktivnosti 

 
Izgradnja knjižnične zbirke, in izvajanje kakovostne nabavne politike v mreži 

krajevnih knjižnic z upoštevanjem specifik okolja, v katerem knjižnice delujejo 

delno realizirano zaradi – 

pomanjkanje fin. sredstev za 

knjižnično gradivo 

Oblikovanje knjižničnih zbirk za novo krajevno knjižnico Selnica ob Dravi realizirano 

Nadaljevanje sanacije in preoblikovanja obstoječih knjižničnih zbirk – 

Pionirska knjižnica Tabor  
realizirano  

Potujoča in zbirka nekdanje Vzajemne knjižnice, osrednja knjižnica delno realizirano 

Učinkovita in strokovna obdelava in oprema knjižničnega gradiva:  

Oprema knjižničnega gradiva za osebe z disleksijo permanentna naloga 

Pravočasno in strokovno izločanje in odpisovanje starega in poškodovanega 

gradiva v skladu s pravilnikom Narodne in univerzitetne knjižnice in internimi 

predpisi 

realizirano 

Retrospektivna obdelava domoznanskega gradiva permanentna naloga 

 

Strateško področje 4: Storitve za skupine aktivnih in potencialnih uporabnikov 

knjižnice 

 
Ohranitev števila ur dostopnosti knjižničnih storitev za prebivalce realizirano 

Aktiviranje fizičnih prostorov knjižnice s ponudbo storitev, povezanih z 

zbirko: 

 

Zbirka igrač – igroteka in igralnice: predstavitve za mlade in odrasle; Zdravstveni 

kotiček: srečanja uporabnikov knjižnice s strokovnjaki različnih področij znanja  - 

2 krat v letu, predstavljanje gradiva čez vse leto; Filmska zbirka – Filmoteka:  letni 

filmski ciklusi določene filmske produkcije (Cikel ruskega filma)  

realizirano 

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; Univerza za tretje življenjsko obdobje 

realizirano 
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Knjižnica kot prostor srečevanja, druženja in navdiha:  

Program Literarnih postaj, program Odprtih horizontov, Pravljični dan s pravljično 

šolo, cikel pravljičnih večerov za odrasle v sodelovanju z drugimi knjižnicami (5 

do 7 večerov), dejavnosti in prireditve v krajevnih knjižnicah 

realizirano 

Dejavnosti in prireditve domoznanskega značaja, tudi v povezavi s 

programom območnosti 

realizirano 

Posredovanje informacij in dokumentov o zgodovini in razvoju lokalnega 

okolja v analogni in digitalni obliki (domoznanstvo): digitalizacija ene zbirke 

(zgodbe) in digitalnega dokumenta domoznanskega značaja na portalih (Kamra, 

dLib), promocija zbirk na območju 

realizirano 

Vključevanje ranljivih skupin prebivalcev: izposoja v bolnišnico; izposoja na 

domu; potujoča knjižnica v Varstveno delovnem centru Polž; premične zbirke (9 

menjav), obisk 9 postajališč premičnih zbirk, sestanki, srečanja z vodji postajališč,  

dogovor o delovanju Društvene knjižnice Gradišče na Kozjaku – v povezavi z 

odprtjem Knjižnice Selnica ob Dravi; prilagojene oblike dejavnosti za ranljive 

skupine 

realizirano 

 

Strateško področje 5: Virtualna knjižnica, knjižnica na daljavo 

 
Virtualna knjižnica za uporabnike:  

Novi portal knjižnice kot vstopna točka, storitve tudi v virtualnem okolju (priprava 

dokumentacije, izbira izvajalca); e-učilnica - preučitev brezplačnih možnosti za 

implementacijo, npr. Moodle); elektronski obrazci – proučitev možnosti in dobrih 

praks; sodelovanje pri področju Knjižnice v e-okolju v Strategiji osrednjih 

območnih knjižnic Slovenije 2014-2020 (skupen razvoj spletnih aplikacij v 

mobilnem in spletnem okolju…); Portal Dobreknjige.si - (aktiviranje vmesnika in 

urednikovanje);   

realizirano 

Portal ZnaniSlovenci.si - (priprava vsebin, določitev uredništva, aktiviranje 

vmesnika in urednikovanje) 
realizirana delna priprava vsebin, 

projekt je zastal zaradi neenotnosti 

po skupnem portalu na slovenskem 

nivoju 

Povečanje dostopnosti do storitev z novimi tehnologijami:  

Proučitev možnosti za postopno uvajanje knjigomatov v povezavi z RFID 

tehnologijo, proučitev možnosti za postopno uvedbo info postaj v enotah knjižnice, 

»Izkaznica na telefonu« 

realizirano 

Proučitev možnosti za brezgotovinsko plačevanje delno realizirano – pridobljene 

informacije 

 

Strateško področje 6: Promocija knjižnice, založniška dejavnost 

 
Promocijske akcije in zagovorništvo: Dan Mariborske knjižnice, Dan slovenskih 

splošnih knjižnic, promoviranje vloge Mariborske knjižnice pri  območnosti, 

prazniki krajevnih in občinskih knjižnic 

realizirano 

Založniška produkcija: 5 številk internega glasila Informator (tiskana in 

elektronska oblika), 3 številke revije Otrok in knjiga 
realizirano - (Informator vključen v 

Strateško področje 2: Organizacija in 
delovanje knjižnice) 

Domača stran Mariborske knjižnice na internetu:  

Urednikovanje spletne strani Mariborske knjižnice realizirano 

Implementacija vsebin na mobilnih aplikacijah delno realizirano 

Druge promocijske aktivnosti  

Priprava promocijskega materiala (vrečke, kazalke); redno obveščanje 

uporabnikov o novitetah z anotacijami, seznami novosti in preko domače spletne 

strani; posredovanje informacij o ponudbi storitev knjižnice, objave v različnih 

medijih, na sejmih, predstavitvah. 

realizirano 
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NEREALIZIRANI CILJI IN AKTIVNOSTI 
 

Strateško področje 2: Organizacija in delovanje knjižnice 

 
Pridobivanje alternativnih finančnih sredstev – priprava kreativnega koncepta in 

strategije sponzorstev 

nerealizirano 

Vzpostavitev vodenja evidence opravljenih nalog v času, ko zaposleni niso na 

razpolago našim neposrednim uporabnikom (interno delo) 

nerealizirano 

Analiza krajevnih knjižnic:  

implementacija ugotovitev iz Profila enot in oblikovanje strateških usmeritev pri 

upravljanju knjižničnih enot 

nerealizirano, v skladu s strateškim 

načrtom se nadaljuje v 2016 

Poslovanje skladno z usmeritvami sistema vodenja kakovosti:  

raziskava med zaposlenimi (vprašanja, vezana na organizacijsko kulturo); raziskava 

med nečlani (predvideno za tri krajevne knjižnice, vsebinsko opredeljeno: Šentilj, 

Bistrica ob Dravi, Pesnica); raziskava med člani (predvideno za tri krajevne 

knjižnice: Kamnica, Hoče, Ruše) 

nerealizirano 

Organizacija informacijskega sistema:  

priprava informacijske varnostne politike, uskladitev IS z zahtevami standarda ISO 

27001 

nerealizirano - zaradi drugih prioritet,  

ki so v celoti zasedale kadrovske 

resurse v letu 2015 se v skladu s 

strateškim načrtom prenese v 2016 

aktivacija VPN povezave na nivoju router – ASA za izbrane enote; priprava 

strežnika za varno shranjevanje datotek Media  

nerealizirano - se prenese v 2016, ker 

so aktivnosti vezane na vzpostavitev 

IR optike in načrtovano nadgradnjo 

strežniškega sistema v 2016 

V Strateškem načrtu in Programu Mariborske knjižnice 2015 je pod strateškim 

področjem 3: Upravljanje knjižnične zbirke uvrščeno tudi področje Analiza 

knjižničnih zbirk krajevnih knjižnic, ki ga v poročilu uvrščamo pod področje 

Organizacija in delovanje knjižnice: 

 

Implementacija ugotovitev iz Profila enot in oblikovanje strateških usmeritev pri 

upravljanju knjižničnih enot 

nerealizirano, v skladu s strateškim 

načrtom se nadaljuje v 2016 

 

 

Strateško področje 3: Upravljanje knjižnične zbirke. Doseganje načrtovanih ciljev in 

aktivnosti 

 
Učinkovita in strokovna obdelava in oprema knjižničnega gradiva  

prehod na COBISS 3/Katalogizacijo v odvisnosti od uporabnosti programske 

opreme IZUM 

Prehod še nerealiziran, 

ustanovljena delovna skupina, ki 

je pripravila načrt za prehod 1. 1. 

2017 (izobraževanja zaposlenih 

itd.) 
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Strateško področje 4: Storitve za skupine aktivnih in potencialnih uporabnikov 

knjižnice 

 
Aktiviranje fizičnih prostorov knjižnice s ponudbo storitev, povezanih z 

zbirko: 

 

Dan igrotekarjev in srečanje slovenskih igrotekarjev; pogovori za mlade in 

odrasle, virtualni kotiček na spletu; virtualna zbirka zdravstvenega kotička na 

spletu; pogovori o filmih v okviru filmoteke, povezovanje z drugimi ustanovami s 

področja filma, virtualni kotiček na spletu; Proučitev idej in možnosti za 

osmišljanje CD-teke in priprava - programa dejavnosti, povezanih z vsebino CD-

teke 

nerealizirano 

Izvajanje programov za vseživljenjsko učenje za vse generacije:  

pomoč pri e-učenju, priprava programa digitalne pismenosti – proučitev možnosti; 

programi za mladostnike – proučitev možnosti v sodelovanju z MKL; programi, 

prilagojeni družinam – proučitev možnosti 

nerealizirano 

Knjižnica kot prostor srečevanja, druženja in navdiha:  

Priprava izhodišč za možnost vračanja gradiva v katerikoli krajevni knjižnici nerealizirano 

Priprava izhodišč za oblikovanje ponudbe nadstandardnih plačljivih storitev nerealizirano 

 

Strateško področje 5: Virtualna knjižnica, knjižnica na daljavo 

 
Virtualna knjižnica za uporabnike: Spodbujanje interaktivne komunikacije z 

uporabniki na spletu po posameznih dejavnostih, virtualni kotički 

nerealizirano 

 

Strateško področje 6: Promocija knjižnice, založniška dejavnost 

 
Domača stran Mariborske knjižnice na intranetu:  

Dograjevanje vsebin z novimi dokumenti – načrtujemo izboljšave spletne strani, 

interaktivne možnosti, bannerje itd. 

nerealizirano zaradi priprave nove 

spletne strani 

  

Druge promocijske aktivnosti: Promocija trajnostnih načinov dostopanja do 

knjižnice in s tem vplivanje na osveščenost uporabnikov o pomenu mobilnosti 

nerealizirano 
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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 pa usklajuje in koordinira z Univerzitetno knjižnico 

Maribor. 

 

Realizacija Programa izvajanja nalog osrednje območne knjižnice 2015 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 

informacij  
 

Zagotavljanje dostopa na daljavo do elektronskih virov IUS Info, Ebsco E-knjige in 

Encyclopedia Brittanica, preko strežnika Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana 

(NUK) za člane vseh treh knjižnic na območju: bezplačna medknjižnična izposoja 

med knjižnicami in za uporabnike vseh knjižnic na območju  

realizirano 

Strokovna pomoč knjižnicam območja  
Strokovno usposabljanje: Priprava in izvedba izobraževanja za zaposlene v knjižnicah 

na območju na izbrano temo; sodelovanje z NUK pri usposabljanjih za svetovalno 

delo v OOK.  

realizirano 

Promocija območnosti na domači strani in Facebook strani Mariborske knjižnice, 

promoviranje oddaljenega dostopa do elektronskih podatkovnih zbirk na območju, 

informiranje zunanjih in notranjih javnosti o dejavnostih na področju OOK  

realizirano 

Vodenje delovne skupine sistemskih administratorjev v okviru OOK realizirano 
Dokončanje analize razvitosti knjižnic na območju delno realizirano, končanje v 2016  
Sodelovanje v skupnih projektih vseh OOK (Dobreknjige.si, e-knjige in e-viri, Kamra) realizirano 
Sodelovanje pri raziskavi »Učinek sodobne informacijske tehnologije na 

domoznansko dejavnost v knjižnicah na Slovenskem«.  

prestavljeno v 2016 

Svetovanje knjižnicama na območju na področju IKT s poudarkom na zagotavljanju 

oddaljenega dostopa do elektronskih virov ter predstavitvah novosti. 
realizirano 

Svetovanje in sodelovanje na področju uvajanja storitev za uporabnike s posebnimi 

potrebami; mentorstvo za knjižnične delavce in študente bibliotekarstva 

realizirano; kandidata ni bilo 

Izdelava prostorske analize mreže splošnih knjižnic na območju, sodelovanje z NUK 

in drugimi območnimi knjižnicami pri pripravi skupnega dokumenta 

realizirano sodelovanje z Nuk in 

izobraževanje uporabe PAM-a 
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; realizirano 

Javne promocijske predstavitve digitaliziranih domoznanskih zbirk na portalih Kamra 

in dLib različnim interesnim skupinam 

realizirano 

Analitična obdelava serijskih publikacij v dogovoru z UKM, koordinacija obdelave 

člankov iz domoznanskih serijskih publikacij na nivoju Štajerske in Slovenije, 

izvajanje normativne kontrole avtorjev 

realizirano 

Bibliografska obdelava domoznanskega gradiva realizirano 

Izbor, priprava in objava gradiv na Kamri na temo Mariborske zgradbe v sodelovanju 

s Pokrajinskim arhivom Maribor, UKM in drugimi sorodnimi institucijami. V letu 

2015 načrtujemo kreiranje digitalne zbirke »Friedrigerjeva stavbna zapuščina v 

Mariboru«. Pomoč knjižnicam na območju pri kreiranju digitalnih zbirk na portalu 

Kamra. 

Friedriger ni realiziran, realizirana 

zbirka Vzajemna knjižnica, v 

sodelovanju s PAM, UKM in 

knjižnicama na območju 

objavljenih 5 zbirk. 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z območja OOK 

 

Ravnali smo v skladu z določili 

navodil za izločanje in odpis 

knjižničnega gradiva (NUK, 

2003) in z internim dokumentom 

MK 3/Navodilo št. 3. 
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Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva 

V letu 2015 Ministrstvo za kulturo drugo leto zapored ni podpiralo financiranja nakupa povečanega in 

zahtevnejšega izbora tradicionalnega knjižničnega gradiva. V primerjavi z letom 2014 so se zmanjšala 

tudi sredstva za nabavo elektronskih podatkovnih zbirk. Odpovedali smo naročnino za podatkovni 

zbirki Grove art online in Grove music online (do 31.8.2015). Svojim in uporabnikom knjižnic na 

območju smo vse leto omogočali oddaljen dostop do elektronskih virov IUS-Info (IUS-info, Fin-D in 

IUS-info Hrvaška), EBSCO eBook Public Library Collection in Encyclopaedia Britannica.  

 

Naslovi slovenski tuji skupaj 

Knjige 0 0 0 

Neknjižno gradivo 0 0 0 

Dostop do e-virov: IUS-info, Fin-D, IUS-info Hrvaška, Grove art online (do 31. 8. 2015), 

Grove music online (do 31. 8. 2015),  EBSCO eBook Public Library Collection in 

Encyclopaedia Britannica  3 4 7 

Skupaj 3 4 7 

Število naslovov knjižničnega gradiva 

 

Izvodi slovenski tuji skupaj 

Knjige 0 0 0 

Neknjižno gradivo 0 0 0 

Dostop do e-virov: IUS-info, Fin-D, IUS-info Hrvaška, Grove art online (do 31. 8. 2015), 

Grove music online (do 31. 8. 2015),  EBSCO eBook Public Library Collection in 

Encyclopaedia Britannica 3 4 7 

Skupaj 3 4 7 

Število izvodov knjižničnega gradiva 

  

Po dogovoru med knjižnicami smo izvajali brezplačno medknjižnično izposojo za vse uporabnike na 

območju vseh treh knjižnic, ki je dobro zaživela, saj se je izposoja v primerjavi z letom 2014 povečala 

za 2,1-krat. 

 

Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 

Udeleževali smo se strokovnih usposabljanj, ki jih pripravlja Center za razvoj knjižnic (CeZaR) v 

NUK za osrednje območne knjižnice. Na izobraževanjih smo obravnavali naslednje teme: SURS: kako 

do statističnih podatkov in informacij?, SURS Stage, Načela licenciranja; predstavitev ARNES-a in 

storitev (orodje Planer, Arnes splet, Arnes shramba, Strežnik po meri, Moodle, Spletne konference); 

Primeri dobrih praks v domoznanski dejavnosti, Knjižnični sistemi in primeri dobrih praks v tujini, 

Knjižnična mreža in analiza območij OOK. 

S knjižnicama na območju smo izvedli delavnico za izmenjavo dobrih praks z naslednjimi temami: 

 Izkušnje pri uvedbi COBISS3/Izposoje (Knjižnica Lenart) 

 Predstavitev sistema za beleženje informacij Belinfo 

 Kakovostna mladinska literatura (urednica revije Otrok in knjiga) 

 Predstavitev portala Dobre knjige 

 Novosti in informacije s področja dela OOK 

Delavnice se je udeležilo 18 zaposlenih iz vseh treh knjižnic območja.  

V skupini sistemskih administratorjev osrednjih območnih knjižnic smo sprožili debato o težavah 

prilagajanja tiskalnikov za tiskanje računov s QR kodo v povezavi z uvedbo davčnih blagajn in 

problem skupaj uspešno rešili. Pomembno smo prispevali pri vnosu opisov kakovostne literature na 

portalu Dobreknjige.si.  
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Knjižnično območje Aktivni 

vnašalci 

Št. zapisov 

(stanje 

31.12.2015) 

Prirast 

zapisov v 

letu 2015 

Št. ogledov 

(stanje 

31.12.2015) 

Ogledi v letu 

2015 

Osrednjeslovensko (8 knjižnic)  22 360 271 128.953 120.854 

Dolenjsko (7 knjižnic)  11 112 58 59.499 54.257 

Obalno-kraško (6 knjižnic)  18 268 127 145.646 125.842 

Goriško (4 knjižnice)  18 179 80 135.554 113.313 

Gorenjsko (3 knjižnice)  3 28 16 11.023 9.454 

Prekmursko (1 knjižnica ) 1 17 14 4.676 4.507 

Štajersko (2 knjižnici)  6 148 62 51.354 43.566 

Koroško (1 knjižnica)  10 4 2 2.764 2.593 

Celjsko-zasavsko (7 knjižnic)  4 97 55 43.982 37.082 

Spodnjepodravsko (1 knjižnica)  4 17 6 11.030 9.728 

Zamejstvo (1 knjižnic)  2 0 0 0 0 

SKUPAJ (41 knjižnic)   99 1.230 691 594.481 521.196 

Vnosi in ogledi na portalu Dobreknjige.si 

 

Aktivnosti za ranljive skupine prebivalstva smo širili na območju, pomagali knjižnicama z nasveti pri 

uvajanju izboljšav in odpravljanju težav. Nadaljevali smo z izdelavo analize knjižničnih območij in 

povzetek predstavili na sestanku koordinatorjev OOK. 

 

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

S predstavniki obeh knjižnic na območju in Univerzitetne knjižnice smo se dogovarjali o digitalizaciji 

in nalogah pri obdelavi domoznanskih serijskih publikacij ter se udeležili srečanja domoznanskih 

knjižnic Slovenije Domfest. Domoznanska gradiva smo bibliografsko obdelovali ter redigirali tudi 75 

normativnih zapisov za avtorje z našega območja.  

 

Naslovi slovenski tuji 

 

skupaj 

od tega 

primarno 

Knjige 964 36 1.000 185 

Neknjižno gradivo 30 3 33 5 

Serijske publikacije 73 10 83 47 

Skupaj 1.067 49 1.116 237 

Število naslovov domoznanskega gradiva 

 

Izvodi slovenski tuji 

 

skupaj 

od tega 

primarno 

knjige 3.853 71 3.924 506 

neknjižno gradivo 69 3 72 9 

serijske publikacije 368 11 379 152 

skupaj 4.290 85 4.375 667 

Število izvodov domoznanskega gradiva 

 

Sodelovali smo na Glazerjevih dnevih v Rušah in z domoznanskim predavanjem  Podobe starega 

Šentilja do leta 1948 v Šentilju.   

 

  

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


26 
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 2015/Dragica Turjak 
Velja od: 1.3.2016 
                         MK/0 Zapis št. 125 
 

 

Kamra, dLib, digitalizacija 

Regijski portal KAMRA (http://www.kamra.si/) je spletni portal, ki združuje vsebine s področja 

domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. S koordiniranim sodelovanjem 

partnerskih institucij na območju regij so informacije dostopne na enem mestu, kreirane pa v tistih 

institucijah, ki so za določena področja najbolj kompetentne.  

V letu 2015 je bilo na portalu 212.666 obiskov in 527.686 ogledov. Na Kamri je objavljenih skupaj 

20.853 digitaliziranih objektov, od tega jih je 18.732 povezanih v 356 zbirk. V letu 2015 je bilo 

dodanih 63 novih digitalnih zbirk in 3.756 novih multimedijskih elementov. Sodelavci Kamre so k 

sodelovanju pritegnili 19 novih organizacij, vseh sodelujočih je sedaj 211. Od 2010 so vsebine Kamre 

prisotne tudi na Europeani. 

 

Vnos digitalnih zbirk do 31.12.2015 

Pokrajine število 
Osrednja Slovenija 79 

Celjska pokrajina 67 

Dolenjska pokrajina 52 

Gorenjska pokrajina 36 

Obalno-kraška pokrajina 34 

Štajerska pokrajina 21 

Spodnje Podravska pokrajina 20 

Koroška pokrajina 16 

Pomurska pokrajina 16 

Goriška pokrajina 15 

SKUPAJ 356 

 

Vnos multimedijskih elementov do 31.12.2015 

Pokrajine število 
Osrednja Slovenija 4.316 

Celjska pokrajina 4.133 

Gorenjska pokrajina 2.976 

Dolenjska pokrajina 2.280 

Štajerska pokrajina 1.897 

Obalno-kraška pokrajina 1.816 

Koroška pokrajina 1.521 

Spodnje Podravska pokrajina 965 

Pomurska pokrajina 492 

Goriška pokrajina 457 

SKUPAJ 20.853 

 

Izvedli smo več predstavitev portalov Kamra in dLib: šolskim knjižničarkam (uporabnost in koristnost 

portalov pri učnem procesu), v Knjižnici Hoče, kjer smo predstavili tudi načrte za digitalizacijo 

domoznanskega gradiva s področja občine Hoče - Slivnica županu in ravnateljema OŠ, ob 

informacijskem opismenjevanju dijakov in v okviru dejavnosti Tretjega življenjskega obdobja. 

Promocija Kamre je potekala tudi z objavo prispevkov v glasilu Contact, v celjskem Novem tedniku  

in internem glasilu Informator.  

Na portalu Kamra smo objavili digitalno zbirko Knjiga za vsakega delavca ali Zgodovina Vzajemne 

knjižnice. Objavili smo 12 novic o domoznanskih prireditvah. Zaradi težav z avtorskimi pravicami 

nismo realizirali kreiranja digitalne zbirke »Friedrigerjeva stavbna zapuščina v Mariboru« 

 

 

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


27 
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 2015/Dragica Turjak 
Velja od: 1.3.2016 
                         MK/0 Zapis št. 125 
 

 

 

 

 

Partnerjem pri portalu Kamra smo pomagali pri objavi digitalnih zbirk: Knjižnici Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica (Začetki knjižničarstva na Slovenjebistriškem (2. pol. 19. stol.), ter Univerzitetni 

knjižnici Maribor in Pokrajinskemu arhivu Maribor (Spomin na 100. obletnico začetka prve svetovne 

vojne, Rudolf Maister in Maistrova knjižnica, Okupirani Maribor 1941-1945 v gradivu nemške civilne 

uprave). 

 

Na portalu dLib smo objavili 81 digitaliziranih številk revije Otrok in knjiga, skupaj je objavljenih 87 

številk. Vseh naših objavljenih gradiv na dLibu je 123, od tega 1 knjiga, 35 zvezkov časopisov in 87 

zvezkov znanstvenih časopisov. Večje število objav je bilo vzrok za večje število vpogledov v 

vsebino, ki smo jo objavili. Število vpogledov se je tako iz lanskih 2.846 povečalo na 11.813.   

 

K intenzivnejšemu objavljanju na dLib-u smo spodbujali tudi knjižnici na območju (Lenart: Črni križ 

pri Hrastovcu, izdaja iz l. 1928). Knjižnici na območju sta doslej na dLib-u objavili 531 gradiv 

(rokopisi, razglednice, knjige), skupno število vpogledov v njuno gradivo v letu 2015 pa je bilo 

11.398. 

 

Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Narodni in univerzitetni knjižnici, Univerzitetni knjižnici Maribor, Knjižnici Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica in Knjižnici Lenart smo v pregled  poslali 7 odpisnih seznamov, od drugih knjižnic 

pa nismo prejeli nobenega seznama. V NUK smo poslali 24 izvodov, v UKM pa 22  odpisanih gradiv.  
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KNJIŽNIČNA MREŽA 
 

 

Strateško področje 1: Ohranitev in izgradnja knjižnične mreže 

 

Doseganje načrtovanih ciljev in aktivnosti 

 
Aktivnosti v zvezi z realizacijo investicije v osrednjo knjižnico – glej med prioritetnimi cilji delno realizirano 

(promocija) 

Najnujnejše investicijsko vzdrževanje krajevnih knjižnic: iskanje prostorskih rešitev za Knjižnico 

Studenci in Knjižnico Pesnica  

realizirano 

Razširitev Knjižnice Lovrenc na Pohorju realizirano 

Priprave in selitev Knjižnice Ruše v nove prostore 

 

realizirano – 

dodatna naloga v 

2015 

Vzpostavitev novih krajevnih knjižnic:  

začetek delovanja nove krajevne knjižnice v Selnici ob Dravi realizirano 

aktivnosti za vzpostavitev knjižnice v Občini Miklavž na Dravskem polju, v odvisnosti od dogovorov z 

občino 

realizirano 

Izvedba druge faze izdelave novega bibliobusa (on-line izposoja, mreža postajališč, promocija) realizirano 

 

 
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 in so se prvič pokazale 

realne možnosti za reševanje prostorske problematike knjižnice, potekajo aktivnosti za uresničitev 

gradnje nove osrednje knjižnice. Leta 2014 smo pridobili gradbeno dovoljenje, gradnja pa se vedno 

bolj odmika. Pretehtane so bile že številne možnosti za nadomestno lokacijo, ki bi bile morda finančno 

ustreznejše, z Mestne občine Maribor pa ni bila ponujena nobena ustrezna alternativa, ki bi bila dovolj 

resna, da bi začeli o njej realno razmišljati. 

 

Prostorska omejenost knjižnice se stopnjuje, zato bi bilo potrebno izvesti vsaj  začasno rekonstrukcijo 

objekta na Rotovškem trgu 2, saj statično ne ustreza zahtevanim obremenitvam za knjižnico. Že leta 

2014 smo vložili prošnjo za soglasje na Urad za kulturo in mladino, vendar tudi v letu 2015 nanjo 

nismo prejeli odgovora. Prostor v prvem nadstropju stavbe tako namenjamo skladišču knjižničnega 

gradiva iz osrednje knjižnice, in učilnici. Stavba na Rotovškem trgu 2 je popolnoma dotrajana, saj 

Mestna občina Maribor vsa leta vanjo ni vlagala, ves čas smo namreč v pričakovanju gradnje nove 

knjižnice. V letu 2015 smo morali zaprositi Mestno občino Maribor za interventna sredstva, saj je je 

pokazalo, da je električna napeljava popolnoma dotrajana in nevarna za zaposlene in uporabnike.  

V začetku leta 2015 smo z dodatno opremo dopolnili Čitalnico in tako vsaj delno omilili prostorsko 

stisko. 

 

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

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

Najemna pogodba z Inštitutom za rehabilitacijo invalidov se počasi izteka, zato reševanja tega 

problema ne moremo odmikati v nedoločen čas. 
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Večji problem predstavlja tudi prostorska stiska Knjižnice Studenci. Tudi tukaj se srečujemo s povsem 

neustreznimi prostori. Knjižnica je nedostopna za gibalno ovirane obiskovalce, za mame z otroškimi 

vozički in starejše, prostori so utesnjeni, z zastarelo opremo, uničenimi tlemi in stenami. Nujna bi bila 

vsaj osnovna vzdrževalna dela. Z najemodajalcem smo že v letu 2014 začeli z dogovori o morebitnih 

možnostih širitve, vendar dogovora v letu 2015 še nismo dosegli. 

 

15. maja 2015 smo svečano odprli novo Knjižnico Selnica ob Dravi. Domuje v Hramu kulture 

Arnolda Tovornika, za katerega je Občina Selnica ob Dravi pridobila znatna evropska sredstva.  Kot 

so zapisali v vabilu na otvoritev, je objekt » z veliko občutka in simboličnih potez v Dravsko dolino 

med Pohorje in Kozjak umestil arhitekt David Mišič, Atelje Styria«. Knjižnica je velika 415 m2, kar 

pomeni dolgoročno rešitev in odličen pogoj za razvoj knjižnične dejavnosti v občini Selnica ob Dravi.  

 

 
Zunanjost večnamenskega objekta Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi 

 

 

 
Knjižnica Selnica ob Dravi, oddelek za otroke 

 

Tudi  Občina Lovrenc na Pohorju je zagotovila evropska sredstva za širitev knjižnice, ki vključuje 

kletne prostore in zimski vrt. Širitev je dragocena pridobitev, saj se je knjižnice povečala za dobrih 

100 m2. Uradne otvoritve še ni bilo, knjižnica pa v prenovljenih in razširjenih prostorih v izmeri 255 

m2 že uresničuje svoje poslanstvo. 
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Notranjost Knjižnice Lovrenc 

Knjižnico Ruše smo na novi lokaciji, v Mercatorjevem centru v Rušah, otvorili 20.11.2015. Delno 

smo jo opremili s starimi stenskimi policami nekdanje knjižnice na Falski c. 24, večina opreme pa je 

nove. Knjižnica meri 292 m2, v celoti pa je projekt financirala Občina Ruše. 

 

 

 
Trak ob otvoritvi novih prostorov Knjižnice Janka Glazerja Ruše sta prerezala direktorica Mariborske knjižnice Dragica 

Turjak in župan Občine Ruše Uroš Razpet. Otvoritve se je udeležila množica ljudi.(Foto S. Prevorčič in A. Šopinger) 
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Nova Knjižnica J. Glazerja Ruše, oblikovalski detajli (Foto A. Šopinger) 

 

Uspešni smo bili s prijavo na poziv Ministrstva za kulturo za nakup novega bibliobusa. Stari je bil na 

poti že 18 let, zelo dotrajan, pogosto v okvari, zato smo si že nekaj časa prizadevali za zamenjavo. 

Projekt novega bibliobusa je bil zastavljen dvoletno, ministrstvo je svoj delež v višini 150.000 EUR že 

zagotovilo v letu 2014, občine pa so v skladu s pogodbo zagotovile skupaj 116.078,98 EUR v letu 

2015. Bibliobus je na avtobusni osnovi Iveco izdelalo mariborsko podjetje Dualis, skupna pogodbena 

vrednost je bila 284.506,00 EUR. Stari bibliobus smo predali Zvezi prijateljev mladine, ki ga bo še 

naprej lahko koristno uporabljala za dejavnosti v mestnih četrtih. 
 

 
Novi bibliobus pred proizvodno halo: sodobno in oblikovalsko dovršeno vozilo (Foto Dualis) 

 

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. Zainteresirani smo za večje in ustreznejše prostore, zato 

bomo nadaljevali z iskanjem rešitev. 

 

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

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

knjižnico. Dogovori so nekoliko zastali. 

 

Pri vseh projektih posodobitev knjižnične mreže, razširitvah kapacitet in novostih smo posodobili in 

namestili tudi novo ali obstoječo posodobljeno računalniško opremo in poskrbeli za komunikacijske 

posodobitve. 
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Potrebna in dejanska velikost prostorov knjižnice 

 

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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ORGANIZACIJA IN DELOVANJE KNJIŽNICE 
 

Strateško področje 2: Organizacija in delovanje knjižnice 
 

Doseganje načrtovanih ciljev in aktivnosti 
 

Ohranitev števila zaposlenih realizirano 

Izobraževanja in strokovno usposabljanje zaposlenih, poudarek na internih 

izobraževanjih, prenos znanja: proučitev obstoječega modela izobraževanja in 

prenosa znanja 

realizirano 

Uvajanje prostovoljstva v prakso realizirano, seznanitev zaposlenih s 

programom se nadaljuje v 2016 

Pridobivanje alternativnih finančnih sredstev – priprava kreativnega koncepta 

in strategije sponzorstev 

nerealizirano 

Vzpostavitev vodenja evidence opravljenih nalog v času, ko zaposleni niso na 

razpolago našim neposrednim uporabnikom (interno delo) 

nerealizirano 

Poslovanje skladno z usmeritvami sistema vodenja kakovosti:  

Priprava in izvedba izobraževanja za notranje presojevalce; udeležba 

izobraževanjih (presojevalci, skrbnica in predstavnik vodstva); zasnova in izvedba 

notranje presoje, poročilo notranje presoje; vodstveni pregled; zunanja presoja; 

oblikovanje ukrepov na priporočila notranje in zunanje presoje; postopna 

implementacija standarda ISO 9001:2015 v poslovanje knjižnice; uskladitev 

Poslovnika kakovosti; interno izobraževanje: predstavitev deset let poslovanja 

skladno s smernicami ISO standarda 9001; referat o sistemu vodenja kakovosti v 

knjižnici na mednarodni konferenci (7. mednarodna konferenca o kvantitativnih in 

kvalitativnih metodah v knjižničarstvu). 

realizirano 

Raziskava med zaposlenimi (vprašanja, vezana na organizacijsko kulturo); 

raziskava med nečlani (predvideno za tri krajevne knjižnice, vsebinsko 

opredeljeno: Šentilj, Bistrica ob Dravi, Pesnica); raziskava med člani (predvideno 

za tri krajevne knjižnice: Kamnica, Hoče, Ruše). 

nerealizirano 

Priprava informacijske varnostne politike, uskladitev IS z zahtevami standarda ISO 

27001; poenoten dostop do interneta: priprava idejnega načrta optimizacije IT 

opreme za uporabnike 

nerealizirano in delno realizirano - 

zaradi drugih prioritet in 

zasedenosti kadrov se prenese v 

2016; rešitve uskladiti z IR optiko 

Aktivacija VPN povezave na nivoju router – ASA za izbrane enote; priprava 

strežnika za varno shranjevanje datotek Media  

realizacija se prenese v 2016, 

aktivnosti vezane na vzpostavitev 

IR optike in načrtovano nadgradnjo 

strežniškega sistema 

V Strateškem načrtu in Programu Mariborske knjižnice 2015 je pod strateškim področjem 6: Promocija knjižnice, založniška 

dejavnost planiran tudi del internega komuniciranja, ki ga v poročilu uvrščamo pod področje Organizacija in delovanje 

knjižnice: 

Interno glasilo Informator – 5 številk realizirano,tudi v elektronski. obliki 

Notranje komuniciranje: redni sestanki na vseh organizacijskih nivojih, pisna 

obvestila okrožnice, intranet- redno delo uredniškega odbora, vzdrževanje, 

dopolnjevanje vsebin, urejanje 

realizirano 

V Strateškem načrtu in Programu Mariborske knjižnice 2015 je pod strateškim področjem 3: Upravljanje knjižnične zbirke 

uvrščeno tudi področje Analiza knjižničnih zbirk krajevnih knjižnic, ki ga v poročilu uvrščamo pod področje Organizacija in 

delovanje knjižnice: 

Analiza krajevnih knjižnic stalna naloga 

Analiza obrazcev Profil enote za posamezne krajevne knjižnice  realiziran dokončen elektronski 

obrazec, izpolnjevanje in analiza se 

nadaljuje v 2016 

Implementacija ugotovitev iz Profila enot in oblikovanje strateških usmeritev pri 

upravljanju knjižničnih enot 

nerealizirano, v skladu s strateškim 

načrtom se nadaljuje v 2016 

 

Notranja organizacija v Mariborski knjižnici je rezultat dolgoletnih prizadevanj po optimalnem 

zagotavljanju pogojev za delovanje procesov dela ter oblikovanju ustreznega modela notranje 

komunikacije. 
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ORGANIZACIJA DELA, ORGANIGRAM, KAKOVOST, ZAPOSLENI 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ORGANI UPRAVLJANJA KNJIŽNICE 
 
Člani strokovnega sveta knjižnice: 

- Mag. Nina Hriberšek Vuk, predsednica (Mariborska knjižnica) 

- Mag. Barbara Kovař (Mariborska knjižnica) 

- Sandra Kurnik Zupanič, namestnica predsednice (ZBDS) 

- Dr. Vlasta Stavbar (DBM) 

- Saša Šega Crnič (DBM) 

Člani sveta knjižnice 

- Gorazd Mazej, predsednik (MoM) 

- Liviana Borko (MoM) 

- Janko Heričko (MoM) 

- Andrej Šauperl (MoM) 

- Mihaela Cvetko (Občina Duplek) 

- Karmen Purg (Občina Hoče – Slivnica) 

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

- Simona Antolič (Občina Rače – Fram) 

- Stanka Vobič (Občina Starše) 

- Semir Atić, namestnik predsednika (Mariborska knjižnica) 

- Zora Lovrec Jagačič (Mariborska knjižnica) 

- Suzana Slavič (Mariborska knjižnica) 
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VODENJE KAKOVOSTI 
 

V Mariborski knjižnici pri poslovanju sledimo načelom standarda ISO 9001:2008. Model sistema 

vodenja kakovosti temelji na procesih, ki jih načrtujemo, izvajamo, spremljamo in izboljšujemo. 

Sistem spremljanja procesov predpisujejo Poslovnik kakovosti, Strateški načrt Mariborske knjižnice 

za obdobje 2014-2020 (Strateški cilj 6: Vodenje sistema kakovosti) in Program dela 2015. 

 

Spremljanje poslovnih procesov 

 

Poslovne procese spremljamo z različnimi orodji, ki so skladna z zahtevami standarda ISO 9001:2008: 

 Preglednica preventivnih, korektivnih ukrepov in izboljšav, ki jo spremljamo na kolegiju.  

 Izobraževanje za presojevalce, ki ga izvedemo pred notranjo presojo. V letu 2015 smo 

obravnavali predstavitev rezultatov delovanju sistema kakovosti v Mariborski knjižnici za 

obdobje desetih let, sistem v sistemu: ponotranjenje sistema vodenja kakovosti in priprava na 

presojo. 

 Notranja presoja, ki jo izvedemo enkrat letno, ko notranji presojevalci presojajo posamezne 

poslovne procese v knjižnici.  

 Notranja presoja je potekala med 23.3. in 27.3. 2015. Presojali smo segmente, ki jih 

standard navaja kot obvezne (vodenje, priskrba virov, investicije, razvoj in sistem 

vodenja kakovosti). Knjižnične storitve smo presojali na izbranem vzorcu (Knjižnica 

Kamnica, Knjižnica Hoče, Potujoča knjižnica, Univerza za tretje življenjsko obdobje 

in Medknjižnična izposoja). Presojo je izvajalo 9 presojevalcev in tudi na tej presoji 

smo zaposlenim omogočili, da podajo svoje mnenje in izrazijo svoje želje. Poročilo je 

vsebovalo 22 priporočil in 7 mnenj oz. pričakovanj zaposlenih ter ugotovitev. 

 Vodstveni pregled, s katerim vodstvo knjižnice letno preveri ustreznost in uspešnost sistema 

vodenja kakovosti ter predvidi spremembe na tem področju. Vhodni podatki za vodstveni 

pregled so rezultati notranjih presoj, informacije, pridobljene od uporabnikov (kot npr. knjiga 

pritožb), pregled preventivnih in korektivnih ukrepov, ukrepi, ki so posledica predhodnih 

vodstvenih pregledov, spremembe v poslovnih procesih in priporočila za izboljšave. 

 21. 4. 2015 je bil opravljen vodstveni pregled, kjer so bile obravnavane vse točke 

notranje presoje in sprejeti ustrezni sklepi.  
 

Zunanja presoja JE bila izvedena 15.5.2015. Opravili sta jo presojevalki s strani SIQ-JA. Neskladnosti 

ni bilo. Podali sta 10 priporočil, ki smo jih vnesli v preglednico ukrepov in izboljšav ter določili 

aktivnosti, termine in nosilce.                   

 

V desetih letih uporabe standarda smo verzijo ISO 9001:2000 zamenjali za aktualno verzijo ISO 

9001:2008. Do leta 2018 bomo prešli na novo verzijo ISO 9001:2015. Za celotno desetletno obdobje 

smo opravili analizo, ki vsebuje podatke o opravljenih presojah, priporočilih, presojevalcih in izvedbi 

priporočil. Ugotovili smo, da je bilo na začetku največ priporočil na zahteve standarda, ki obravnavajo 

dokumentacijo. Sledijo priporočila s področja komunikacij, odgovornosti in pooblastil. Izpostavljeno 

je bilo tudi področje analize podatkov.  

 

Zelo pomemben je sistem notranje presoje. Zaposleni so seznanjeni z različnimi procesi dela, presoja 

pa jim omogoča, da posredujejo svoje predloge in mnenja, ki so preko poročila notranje presoje 

posredovani v nadaljnjo obravnavo. 
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Merjenja zadovoljstva zaposlenih (organizacijska klima) nismo izvedli, saj bi bilo takšno raziskavo 

smiselno izvesti primerjalno v sklopu SiOK, za kar pa v sedanjih pogojih delovanja ni ne kadrovskih 

ne finančnih virov. Krajšo raziskavo med zaposlenimi za spremljanje poznavanja delovanja poslovnih 

procesov, njihove spremembe in dokumentacijo smo izvedli s pomočjo anketnega orodja 1KA. 

 

Tudi načrtovane večje raziskave med člani in nečlani zaradi pomanjkanja finančnih in kadrovskih 

virov nismo mogli izvesti, smo pa prek spletne strani objavili kratko (testno) anketo za uporabnike, ki 

smo jo pripravili s pomočjo anketnega orodja 1KA. Preverjali smo uporabo servisa Moja knjižnica in 

uporabnike povprašali, če berejo elektronske knjige. Zbiranje podatkov je potekalo od 16. do 31.3., 

vprašalnike je izpolnilo 222 anketirancev. Med njimi so prevladovali zaposleni (65%) in ženske 

(83%). Med 222 anketiranimi je bilo 88% članov Mariborske knjižnice, od teh jih 80% uporablja 

servis Moja knjižnica, samo 20% pa je izjavilo, da berejo elektronske knjige.  

 

Ugotovitve in primer dobre desetletne prakse smo predstavili tudi v tujini. Na sedmi mednarodni 

konferenci v Parizu na temo Kvalitativne in kvantitativne metode v knjižnicah (QQML 2015 – 7th 

Qualitative and Quantitaitve Methods in Libraries). Raziskavo in članek z naslovom A Decade of 

Quality Management System at the Maribor Public Library sta pripravili Irena Sirk in dr. Sabina 

Fras Popović, ki ga je na konferenci tudi predstavila. Že ob sami prijavi na konferenco je tema 

vzbudila zanimanje. Prispevek je bil med vsemi referati edini, ki je obravnaval vzpostavitev in 

uporabo standarda ISO 9001:2008 v splošni knjižnici. 

 

 

ORGANIZACIJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 
 
Informacijski sistem Mariborske knjižnice deluje na strežniški postavitvi: 

 Strežnik za virtualizacijo 1 in in strežnik za virtualizacijo 2: virtualni poštni strežnik, 

virtualni podatkovni strežnik, WEB strežnik, TŽO, BELINFO 

 DC strežnik: opravlja še strežniške funkcije za AD, DHCP, DC in DNS.  

 DATA strežnik, postavljen v redundanco z DC strežnikom za funkcijo AD, DC in DNS, 

opravlja strežniško funkcijo za centralno upravljanje antivirusnega programa GFI Vipre 

enterprise, istočasno pa skrbi za dokumente zaposlenih MK in programe za delo v MK. 

 Radius strežnik deluje na zunanji mreži in služi za delovanje Libroama in Eduroama. 

 

Pri nalogah, ki vplivajo na informacijski sistem, in pri sprotnih posodobitvah upoštevamo zahteve 

standarda ISO 27001. Stanje v knjižnici je, glede na zahteve standarda ISO 2700,  popisano, v letih  

2016 -17 bomo zakonodajo, definicije poslovnih procesov in zahteve standarda povezali v varnostno 

politiko knjižnice.  

 

Pri pripravi, dopolnitvi, posodobitvi in razporeditvi IKT opreme v organizacijskih enotah smo 

upoštevali potrebe in spremembe  v delovnih procesih; programe, ki se izvajajo v posameznih procesih 

(npr. dejavnosti za različne skupine uporabnikov); starost obstoječe opreme; primernost in aktualnost 

programske opreme; zahteve zakonodaje (npr. davčne blagajne); rešitve, ki jih naši partnerji (Izum, 

Arnes ipd.) ponujajo za zaposlene in uporabnike; trende na tržišču; možnosti kandidiranja za finančna 

sredstva (ministrstva, občine); rešitve, ki pomagajo omiliti prostorsko stisko Mariborske knjižnice.  

 

S pomočjo financiranja Mestne občine Maribor smo nabavili nove računalnike za zaposlene, za enote 

na območju Mestne občine Maribor pa čitalce črtne kode, ki omogočajo branje E-izkaznice. Uspešno 

smo kandidirali tudi za sofinanciranje nakupa IKT opreme v okviru poziva Ministrstva za kulturo 

(oprema za e-čitalnice v enotah in čitalci črtne kode za branje e-izkaznic). Iz lastnih sredstev smo 
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zagotavljali ostalo opremo in potrošni  material za IKT ter zamenjali 15 od 36 tiskalnikov-blagajn, ki 

niso ustrezale zahtevam FURS-a (uvedba davčnih blagajn).  

 

WiFi mrežo smo razširili in v 85 % krajevnih knjižnic in uporabnikom omogočili dostop do spleta na 

njihovih mobilnih napravah. Z Arnes-om in Telemach-om smo sodelovali pri priklopu IR optike na 

lokacijah Rotovški trg, Tabor, Nova vas in Pionirska knjižnica Nova vas, Pobrežje, Tezno, Studenci in 

Ruše. Pri tem smo poskušali ohraniti čim bolj nespremenjene dostope do različnih servisov znotraj IR 

optike, tako za notranje kot za zunanje uporabnike. Projekt uvajanja IR optike nadaljujemo v letu 

2016. Na zaključek  projekta IR optika bo vezana aktivacija VPN povezav na strojnem požarnem zidu 

ASA. 

 

 

ZAPOSLENI 
 

Na področju kadrov je knjižnica več kot 20 % pod zahtevami strokovnih standardov in minimuma, ki 

omogoča normalno izvajanje zakonsko določenih nalog. Sredstva za zaposlene smo uspeli ohraniti. 

Zaradi odprtja nove krajevne knjižnice smo število strokovnih delavcev za enega zaposlenega celo 

povečali.  

Zaradi vse nižjih proračunskih sredstev za materialne stroške in možnosti permanentnega 

izobraževanja, ki ga zahtevajo delovni procesi, smo se osredotočili predvsem na interna 

izobraževanja, na prenos znanja med zaposlenimi, na koristne izmenjave s knjižnicami v Sloveniji in 

tujini, ki so financirane iz evropskih projektov (Erasmus). Izdelali smo prioritetno listo izobraževanj, 

za širše zanimiva področja pa smo pripeljali zunanje izvajalce v knjižnico.  

 

Že dalj časa smo načrtovali možnost vključevanja prostovoljcev v nekatere naše programe in v letu 

2015 smo pripravili pravilnik in program prostovoljstva, ki nam bosta omogočala izvajanje 

prostovoljstva.  

 

Pri pridobivanju alternativnih finančnih sredstev smo brez zunanje pomoči bolj ali manj neuspešni, saj 

nam kadrovska zasedba ne omogoča konkretnega angažmaja. Delno nam je uspelo pridobiti finančna 

sredstva in material, izdelke ter medijsko podporo pri izvedbi Dneva knjižnice.  

 

Na dan 31.12.2015 je bilo v vseh oblikah zaposlitve (zaposleni za nedoločen in določen čas ter 

udeleženci v programu javnih del) zaposlen 101 delavec. V primerjavi z letom 2014 se je število 

povečalo za 3,06 %, zaradi nove zaposlitve v Občini Selnica ob Dravi, dodatne zaposlitve za polovico 

delovne obveze v Občini Šentilj ter nadomeščanj delavcev na daljšem bolniškem dopustu ali tistih, ki 

delajo krajši delovni čas zaradi starševstva. 

 

 

nedoločen 
čas
88%

določen čas 
5%

javna dela
7%

Struktura zaposlitev MK
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Upokojila sta se dva sodelavca, njuni delovni mesti smo s soglasjem ustanoviteljev zapolnili z dvema 

novima. Za  določen čas – nadomeščanje porodniškega dopusta, začasno odsotnih delavcev ter iz 

neporabljenih sredstev spodbud za zaposlovanje invalidov je delalo pet delavcev. Dve delavki sta bili  

na porodniškem dopustu, štiri so koristile zakonsko možnost opravljanja dela s krajšim delovnim 

časom zaradi starševstva.  

 

Skupna povprečna delovna doba redno zaposlenih je 21 let. Delovna doba, pridobljena z delom v 

knjižnici, je v povprečju 16 let in je za leto višja od preteklega obdobja. Delovne jubileje je doseglo 

osem delavcev: trije 10 let, trije 20 let in dva 30 let dela v javnem sektorju.  

 

Povprečna starost zaposlenih je 48 let,  za 4 leta so moški mlajši od sodelavk. Razmerje med spoloma 

je  76,6 %  žensk in  23,4 % moških, število moških se je v primerjavi z letom prej povečalo za 2,4 %.  

 

V letu 2015 smo opravili 145.892 delovnih ur, kar pomeni 1,82 % več kot leto prej.  Opazen je porast 

odsotnosti z dela zaradi bolezni, v delovnih urah pomeni to protivrednost 5  zaposlenih. 

 

Izraba delovnega časa 

 

 
Realizacija 

2014 

Realizacija 

2015 

% 

glede na vse 

ure leta 2015 

indeks 

2014/2015 

redno delo 143.287 145.892 77,71 101,82 

državni praznik 6.094 4.372 2,33 71,74 

letni dopust 24.650 23.367 12,44 94,80 

boleznine 8.713 11.521 6,14 132,23 

porodniško nadomestilo 4.600 2.120 1,13 46,09 

nadurno delo 335 446 0,24 133,13 

Skupaj 187.679 187.718 100  

Delo, opravljeno v popoldanskem času, predstavlja 27,90 % vseh opravljenih rednih delovnih ur, delo 

ob sobotah pa 2,63 % vseh opravljenih delovnih ur.  

popoldansko delo 40.698 27,90 

delo ob sobotah 3.841 2,63 

 

 

Izraba delovnega časa 2015

redno delo 77,71%

državni praznik
2,33%
letni dopust 12,44%

boleznine 6,14%
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Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje zaposlenih 
 

 interno  zunanje  skupaj 

število ur 732 1222 1954 

število zaposlenih 101 56 157 

*Opomba: Znesek skupaj ni matematični seštevek, saj se isti zaposleni pojavljajo pri internem in zunanjem 

izobraževanju. 

 

Javna dela in drugi zaposlitveni programi 

V letu 2015 smo izvajali program Pomoč v knjižnici s petimi naročniki javnih del (Mestno občino 

Maribor, Občino Hoče-Slivnica, Občino Ruše, Občino Selnica ob Dravi in Občino Šentilj), skupaj 

smo vključili 7 oseb.  

  ure % 

redno delo 12.192 85,04 

letni dopust 1040 7,25 

prazniki 320 2,23 

boleznine 784 5,47 

skupaj 14.336 100 

popoldansko delo 4.968 40,75 

 

Zaposleni v programu Pomoč v knjižnici  so opravili 12.192 ur rednega dela, od tega je bilo 40,75 % 

delovnega časa opravljenega v popoldanski delovni obvezi. Delovne ure udeležencev javnih del 

predstavljajo celoletno pomoč v vrednosti več kot petih zaposlenih (5,8). 

Sodelovali smo z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS – SOČA in v program poklicne 

rehabilitacije  vključili usposabljanje ene invalidne osebe. 

 
 

INTERNO KOMUNICIRANJE 
 
Na rednih sestankih zaposlenih (vseh zaposlenih, po oddelkih, po službah, enotah) smo obravnavali 

posamezne strokovne in tehnične probleme, letno poročilo, poročila o izmenjavah v Sloveniji in tujini, 

vsebine, povezane z izvajanjem nalog. Več sestankov smo namenili organizaciji Dneva Mariborske 

knjižnice. Na sestankih vseh zaposlenih smo se tudi izobraževali in prenašali znanje, ki smo ga 

pridobili na zunanjih izobraževanjih in seminarjih.  
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Interno glasilo Informator 

 

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

2014 v elektronski obliki. 

 
Informator št. 143 (november, december 2015) 

Članek ob otvoritvi Knjižnice Janka Glazerja Ruše  
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Intranet Mariborske knjižnice 

 

je pomemben pripomoček za informiranje zaposlenih. Zaposlenim smo posredovali 40 obvestil in 13 

okrožnic, omogočeno je naročanje materiala in storitev, naročanje izkaznic in priprava seznama za 

izterjavo dolžnikov gradiva, dostopanje do vseh internih dokumentov knjižnice ter različnih 

predstavitev, člankov in drugih informacij v rubriki Knjižnica znanja. Na intranetu vodimo 

dokumentacijo projektov in dopolnjujemo Koledar dogodkov ter pripravljamo elektronsko obliko 

Informatorja. Za upravljanje posameznih vsebin so odgovorni uredniki intraneta. 

 

 
 

Koledar dogodkov na intranetu 

 
Strokovna ekskurzija v Bratislavo 
 

Navezali smo stike s predstavniki Narodne in univerzitetne knjižnice ter Mednarodnega centra 

umetnosti za otroke Bibiana v Bratislavi, kamor smo se tokrat podali na strokovno ekskurzijo. Po 

ogledu obeh ustanov pod strokovnim vodstvom ter predstavitvi vsebine dela smo si ogledali 

prenovljeno mestno jedro. 

 

Prednovoletno srečanje zaposlenih 

 

Vsakoletna prednovoletna srečanja kolektiva sodijo v t. im. neformalno komuniciranje, hkrati pa v 

knjižnici vedno poskrbimo, da so pospremljana s spoznavanjem drugih kulturnih ustanov, zavodov, 

projektov. Tokrat smo si na Drugi gimnaziji 17. decembra ogledali predstavo Alica v Čudežni deželi, 

nato pa poskrbeli za pogostitev in druženje v bližnjem srednješolskem centru Piramida. 
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Skupinska slika na vrtu Narodne in univerzitetne knjižnice v Bratislavi 

(Foto Alenka Črnič) 

 
NAGRADE ZAPOSLENIM IN KNJIŽNICI 
 

datum nagrada, priznanje prejemnik 

23. marec 2015 Glazerjeva nagrada za življenjsko delo Erika Vouk, pesnica, 

prevajalka, knjižničarka 

19. junij 2015 Priznanje Občine Ruše  za predano in požrtvovalno delo na 

področju kulture in knjižničarstva. 

Stanko Krainer, knjižničar 

v Knjižnici Janka Glazerja 

21. december 

2015 

Čopovo priznanje – za dosežene rezultate na področju 

knjižničarstva 

Dragana Lujić, vodja 

službe 

 

 
                                              

 
 
  

 

 

 

 

 

                    

 

                 Dobitniki priznanj na slavnostni občinski seji,  

         drugi z desne Stanko Krainer (Foto vir: www.lokalec.si) 

 

Erika Vouk ob prejetju nagrade  

(Foto Mediaspeed) 
 

 

 
 

 

 

Dragana Lujić prejema Čopovo priznanje iz rok predsednice ZBDS, 

dr. Sabine Fras Popović,  

v sredini ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice Martina 

Rozman Salobir (Foto Mirko Nidorfer) 
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KNJIŽNIČNO GRADIVO NA POTI DO 

UPORABNIKOV 
 

Strateško področje 3: Upravljanje knjižnične zbirke. Doseganje načrtovanih ciljev in 

aktivnosti 

 
Izgradnja knjižnične zbirke, in izvajanje kakovostne nabavne politike v mreži 

krajevnih knjižnic z upoštevanjem specifik okolja, v katerem knjižnice delujejo 

delno realizirano zaradi – 

pomanjkanje fin. sredstev za 

knjižnično gradivo 

Oblikovanje knjižničnih zbirk za novo krajevno knjižnico Selnica ob Dravi realizirano 

Nadaljevanje sanacije in preoblikovanja obstoječih knjižničnih zbirk – 

Pionirska knjižnica Tabor  
realizirano  

Potujoča in zbirka nekdanje Vzajemne knjižnice, osrednja knjižnica delno realizirano 

Učinkovita in strokovna obdelava in oprema knjižničnega gradiva:  

Oprema knjižničnega gradiva za osebe z disleksijo permanentna naloga 

Pravočasno in strokovno izločanje in odpisovanje starega in poškodovanega 

gradiva v skladu s pravilnikom Narodne in univerzitetne knjižnice in internimi 

predpisi 

realizirano 

Retrospektivna obdelava domoznanskega gradiva permanentna naloga 

 

Nabava knjižničnega gradiva, ocena uspešnosti in učinkovitosti 

 

Leto 2015 je zaznamovalo drastično zmanjševanje sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Zanj smo 

porabili 518.917,75 EUR, in sicer:  

 sredstva občin: 264.778,35 EUR,  

 sredstva Ministrstva za kulturo: 133.280,00 EUR (od tega 122.280,00 EUR redna sredstva in 

11.000,00 EUR z naslova osrednje območne knjižnice),  

 lastna sredstva: 120.859,40 EUR (od tega 829,36 EUR sredstva, zbrana z akcijo Darujem in berem 

in 120.030,04 EUR druga lastna sredstva).  
 

Nabavno politiko smo v razmerjih izvajali v skladu s strokovnimi priporočili za oblikovanje 

knjižnične zbirke, vendar v ustrezno zmanjšanem obsegu. Skrbeli smo za enakomeren dotok gradiva v 

vse enote v knjižnični mreži, v veliki odvisnosti od finančnih sredstev, in si prizadevali vzdrževati 

primerna razmerja glede vrste in namembnosti gradiva. Šele ob koncu leta smo lahko aktivirali lastna 

sredstva, saj do zadnjega trenutka nismo vedeli, ali  jih bomo sploh lahko namenili za nakup 

knjižničnega gradiva. Z lastnimi sredstvi smo nekoliko omilili pomanjkanje bralnih naslovov v 

krajevnih knjižnicah Mestne občine Maribor. 

 

Spremljali smo prirast naslovov in skrbno nadzorovali porabo finančnih sredstev, ki se že nekaj let 

strmo nižajo. Da bi ublažili primanjkljaj, smo sodelovali s široko mrežo dobaviteljev in skušali doseči 

najboljše nakupne pogoje. Kljub resni zaostritvi finančnih razmer smo v službi za nabavo dosegli 20,9 

% popust pri nakupu knjig in neknjižnega gradiva  v znesku 94.923,24 EUR in ga v celoti namenili za 

povečanje nabave. Vendar je nakup primerjalno z letom 2014 kljub temu nižji za 619 naslovov oz. 

3.865 enot.  

 

Na novo smo oblikovali knjižnično zbirko za  novo Knjižnico Selnica. Zadnja leta smo za novo enoto 

že namensko kupovali knjižnično gradivo, večino zbirke pa smo zagotovili s prerazporeditvijo 
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knjižničnega gradiva iz krajevnih knjižnic v mreži Mariborske knjižnice, predvsem iz Potujoče 

knjižnice in iz nekdanje Pionirske knjižnice Tabor. Ob odprtju smo zagotovili knjižnično zbirko s 

približno 22.000 izvodi knjižnega gradiva. 

 

Začeli smo se ukvarjati tudi s sanacijo knjižničnih zbirk posameznih krajevnih knjižnic. Tako smo 

sanirali celotno knjižnično zbirko nekdanje Pionirske knjižnice Tabor, pri pripravi gradiva za novo 

selniško knjižnico pa delno sanirali še zbirko Potujoče knjižnice in Vzajemne knjižnice. Sanacijo 

bomo nadaljevali v 2016. 

 

Posebno pozorni smo pri opremljanju knjižničnega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami, 

predvsem z barvnimi oznakami in dodatnim gesljenjem v vzajemnem katalogu. Gre za permanenten 

proces, ki bi ga sicer lahko izboljšali z najemanjem zunanjih strokovnjakov, predvsem pri 

identifikaciji knjig za dislektike. To bi pomenilo veliko koordinacije, potrebna bi bila dodatna 

finančna sredstva, za kar pa trenutno ni najugodnejši trenutek. Gradivo za dislektike opremljamo z 

dodatnim gesljenjem, za barvne oznake pa se trenutno nismo odločili. 

 

Za prehod na COBISS3/Katalogizacijo se še nismo odločili, saj se za to še ni odločila večina splošnih 

knjižnic. Najverjetneje bomo novo platformo za obdelavo gradiva začeli uporabljati v 2016. 

 

Z nakupom elektronskih knjig na portalu Biblos smo članom knjižnice omogočili, da si prek dostopa 

na daljavo na bralnike, tablice, pametne telefone in druge naprave izposodijo priročnike, leposlovje in 

knjige za otroke v slovenskem jeziku.   

 

Primerjava nabave 2014/2015: 

sredstva knjige neknjižno gradivo* serijske publikacije** 

2014 2015 indeks 2014 2015 indeks 2014 2015 indeks 2014 2015 indeks 

577.625,63 518.917,75 89,84 484.552,45 437.615,56 90,31 30.339,68 19.487,77 64,23 62.733,50 61.814,42 98,53 

 -58.707,88   -46.936,89   

-

10.851,91   -919,08  

 
Skupna povprečna cena nabavljenega gradiva je glede na leto 2014 višja za 3,11 %. Pri knjigah je višja 

za 1,10 %, pri neknjižnem gradivu za 7,49 %, pri serijskih publikacijah pa je nižja za 18,02 %.  

 

povprečna  cena knjige neknjižno gradivo* serijske publikacije** 

2014 2015 indeks 2014 2015 indeks 2014 2015 indeks 2014 2015 indeks 

19,00 19,59 103,11 18,24 18,44 101,10 9,88 10,62 107,49 82,76 67,85 81,98 

*Neknjižno gradivo na fizičnem nosilcu ali dostopno na daljavo 

**Serijske publikacije na fizičnem nosilcu ali dostopne na daljavo 

 

Doseganje standardov, skladnost s Pravilnikom o načinu izvajanja knjižnične dejavnosti kot 

javne službe 

 

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 

182.644 prebivalcev bi morali letno pridobiti 45.661 izvodov knjig. Realiziran prirast v letu 2015  je 

bil 28.300 izvodov, kar pomeni, da smo pri prirastu knjig dosegli le 62% standarda. 
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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 182.644 

prebivalcev pomeni 7.306 enot. Realiziran prirast v letu 2015  je bil 2.091 izvodov, torej smo pri  

neknjižnem gradivu dosegli le 29% standarda. 

 
leto prirast knjig prirast neknjižnega gradiva  prirast serijskih publikacij  

2010 32.512 4.112 2.424 

2011 29.645 4.900 2.207 

2012 26.517 3.050 2.076 

2013 33.429 2.521 1.592 

2014 31.805 3.293 1.591 

2015 28.300 2.091 1.758 

 

Poraba sredstev za nakup knjižničnega gradiva 

 
enota knjige neknjižno 

gradivo 

serijske 

publikacije 

skupaj 

Knjižnica Rotovž 78.394,85 197,21 2.606,88 81.198,94 

Čitalnica 9.905,27 0,00 12.984,54 22.889,81 

Pionirska knjižnica Rotovž 22.619,66 632,53 2.116,96 25.369,15 

Knjižnica Tabor 21.269,40 55,75 1.428,73 22.753,88 

Knjižnica Nova vas 36.291,41 1.958,65 3.673,89 41.923,95 

Pionirska knjižnica Nova vas 14.596,73 3.035,52 822,74 18.454,99 

Potujoča knjižnica 60.502,15 240,43 1.488,02 62.230,60 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 7.802,47 0,00 203,72 8.006,19 

Knjižnica Duplek 11.039,87 0,00 663,15 11.703,02 

Knjižnica Hoče 14.957,59 88,91 1.203,48 16.249,98 

Knjižnica Kamnica 12.185,76 37,14 1.314,36 13.537,26 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 13.702,00 15,38 989,55 14.706,93 

Knjižnica Pekre 10.058,12 32,59 920,64 11.011,35 

Knjižnica Pobrežje 24.914,08 88,91 2.117,78 27.120,77 

Knjižnica Pesnica 11.198,09 0,00 683,09 11.881,18 

Knjižnica J. Glazerja Ruše 21.867,52 67,14 964,56 22.899,22 

Knjižnica Studenci 8.809,79 0,00 688,59 9.498,38 

Knjižnica Selnica ob Dravi 20.251,98 116,95 1.440,67 21.809,60 

Knjižnica Šentilj 19.014,30 37,15 1.953,55 21.005,00 

Knjižnica Tezno 17.492,59 0,00 1.425,04 18.917,63 

Izposoja/dom 0,00 0,00 262,41 262,41 

Filmski center - Filmoteka 741,93 3.740,77 15,32 4.498,02 

AV zbirka 0,00 5.281,08 0,00 5.281,08 

Serije – dostop na daljavo     21.846,75 21.846,75 

Biblos – dostop  na daljavo   3.861,66   3.861,66 

Skupaj 437.615,56 19.487,77 61.814,42 518.917,75 
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Nakup elektronskih virov, dostopnih na daljavo: 

 

1. Biblos: 269 naslovov e-knjig 

2. EBSCO host research databases  

3. Encyclopædia Britannica online 

4. GV IN : poslovni splet 

5. IUS-INFO : pravni informacijski sistem 

6. Kemija v šoli in družbi 

7. Knjižničarske novice  

8. Pia 

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

10. Večer 

 

 

Upravljanje knjižnične zbirke 

 

Zaloga knjižničnega gradiva je 31. 12. 2015 znašala 818.459 enot, od tega 755.093 knjig, 54.530 enot 

neknjižnega gradiva in 8.836 letnikov serijskih publikacij.  

 

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

znaša 730.576 knjig in 73.058 enot neknjižnega gradiva za 182.644 prebivalcev. Pri knjigah dosegamo 

standard 103,36%, pri neknjižnem gradivu pa 74,64%, kar pomeni 0,30 enote na prebivalca.  

 

Primerjalno z letom 2014 se je temeljna zaloga knjig povečala za 22.465 enot, zaloga neknjižnega 

gradiva pa za 1.030 enot. Zaloga serijskih publikacij je nižja za 625 letnikov. 

 

 

Odpis knjižničnega gradiva 

 

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

Narodne in univerzitetne knjižnice in internimi pravilniki. V letu 2015 smo odpis izvedli v enotah 

Pobrežje, Potujoča knjižnica, Nova vas, Tezno, Ruše in Pionirska knjižnica Rotovž. Odpisali smo 

9.279 enot, od tega 5.835 izvodov knjig, 1.061 enot neknjižnega gradiva in 2.383 letnikov serijskih 

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

knjižnici Maribor, Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnici Lenart.  
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POSEBNE ZBIRKE 
 

Zbirka igrač – Igroteka  

 

Igroteka v Pionirski knjižnici Nova vas je izjemnega pomena, igralno gradivo je enakovredno 

knjižnično gradivo splošnih knjižnic, ki predstavlja številne možnosti pri bibliopedagoškem delu z 

mladim bralcem. Naša zbirka je še vedno največja v slovenskem prostoru. V izbor vključuje različne 

vrste igrač in družabnih iger, ki razvijajo otrokove didaktične, čustvene, psihične sposobnosti in znanja 

ter spodbujajo njegovo ustvarjalno domišljijo, koncentracijo, logiko, mišljenje, vztrajnost in 

natančnost. Zaradi močne in raznolike zbirke izobraževalnih igrač, nabavo v sodobnosti izraziteje 

usmerjamo k igram in igračam za zabavo in medsebojno druženje. 
 

Nabava, poraba sredstev, odpis, zaloga, izposoja igrač po letih 

 nab. naslovi nab. izvodi poraba EUR odpis zaloga izposoja 

2011 121 211 8.048 46 4.843 12.877 

2012 59 72 3.920 30 4.885 12.759 

2013 92 147 4.566,87 29 5.015 13.396 

2014 206 231 9.883,43 73 5.175 12.935 

2015 53 65 2.776,35 35 5.217 14.158 

 

V letu 2015 smo izposodili 14.158 igrač, kar je za 1.223 izvodov več kot leto prej, v igralnem kotičku 

smo zabeležili uporabo 2.079 igrač. Eden izmed razlogov za povečano izposojo je zagotovo povečan 

izbor nabavljenih igrač v letu 2014, ko smo zbirko po daljšem času izdatneje dopolnili. Na izposojo 

zagotovo vpliva tudi dober izbor aktualnih družabnih in konstrukcijskih igrač. 

 

Igroteka v Pionirski knjižnici Nova vas  je edina v tem delu Slovenije, zato privablja tudi starše z 

otroki  iz drugih enot Mariborske knjižnice ter iz bolj oddaljenih občin. Kakovostne in pogosto tudi 

finančno težje dosegljive igrače so z našo zbirko dostopne vsem uporabnikom. Te igrače imajo tudi 

pomembno socialno vlogo, saj se lahko otroci s prijatelji in starši z njimi igrajo doma, hkrati pa igrače 

mlade obiskovalce in njihove spremljevalce povezujejo tudi v knjižnici. 

 

V zbirki posvečamo pozornost tudi igračam, s katerimi sledimo potrebam otrok in odraslih s 

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

namenjen slepim in slabovidnim otrokom in odraslim. Posebno skupino namenjamo igračam za učenje 

tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina), ki se povezujejo z drugim 

knjižničnim gradivom, ki je v knjižnici na voljo za zgodnje učenje jezika, ter igrače, ki so povezane z 

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

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

povezuje raznoliko knjižnično gradivo Pionirske knjižnice Nova vas. Zbirko smo obogatili z novimi 

igrami in igračami slovenskega literarnega junaka Mačka Murija, katerih produkcija je sovpadala z 

njegovim jubilejem in odločitvijo Mladinske knjige. 

 

Pri izposoji in svetovanju je zelo pomembno znanje in poznavanje zbirke pri zaposlenih ter njihov 

interes. Svetovalno delo pri otrocih in njihovih starših je neizogibno, saj se izbor igrač oblikuje po 

posameznikovih željah in pričakovanjih. Posebna veja informacijskega dela je  usmerjena v 

svetovanje študentom, vzgojiteljem in učiteljem, ki svoje delo vse pogosteje dopolnjujejo z 

vključevanjem igrač. Ob izposoji igrač je vselej moč dobiti izčrpne informacije o igrači in njeni 

uporabi. V Igralnici za najmlajše ob pripovedovanju redno uporabljamo različne igrače iz zbirke.   
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Ob izposoji igrače mladim uporabnikom ponudimo tudi knjigo in ostalo knjižnično gradivo, ki izbrano 

igračo pogosto vsebinsko nadgrajuje. Zbirko igrač redno predstavljamo tudi s priložnostnimi 

razstavami, ki so tematsko vezane na aktualno dogajanje (letni časi, praznovanja, prva matematika, 

črke…). 

 

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

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

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

poškodbami in odpisom. Igroteka omogoča opremljanje igralnih kotičkov tudi v drugih enotah.  

 

V letu 2015 smo Igroteko promovirali in 

predstavljali navzven: na Strokovni sredi v 

Mestni Knjižnici Ljubljana smo govorili o Igrah 

in igračah v knjižnici in predstavili nastanek 

Igroteke v Mariborski knjižnici. Predstavili smo 

jo udeležencem Varstveno delovnega centra 

Sožitje ter zanje pripravili bogat nabor 

družabnih iger.  

Ob študijskem obisku študentov Oddelka za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo Filozofske fakultete  Ljubljani v 

Mariborski knjižnici smo jim ob vsem drugem 

natančno predstavili tudi Igroteko.  

 
Tanja Vreš med obiskovalci VDC Sožitje (foto: A.Žigart) 

 
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 se je v Mariborski knjižnici osnovala skupaj s službo za mlade bralce in 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 različnih oblik bibliopedagoškega dela, prireditev in dejavnosti za 

mlade bralce. Strokovno gradivo Študijske zbirke mladinske književnosti je namenjeno izposoji, njen 

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

Pionirski knjižnici Rotovž predstavitev zbirke redno vključujemo v vodstva po knjižnici in jo 
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povezujemo predvsem z izobraževanji za študente Pedagoške fakultete v Mariboru ter za skupine 

srednješolcev III. gimnazije Maribor. 

 

Študijska zbirka mladinske književnosti je v letu 2015 obsegala 9.758 izvodov knjižnega gradiva 

(+489 izvodov), od tega 2.637 strokovnega (+67 izvodov) in 7.121 leposlovnega gradiva (+422 

izvodov), 607 serijskih publikacij  (+14 naslovov) in 338 izvodov neknjižnega gradiva (+16 

izvodov).  

 

Izvajanje dejavnosti za otroke in mladostnike podpirata ob Študijski zbirki tudi dragoceni arhivski 

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

domače slikanice najvidnejših mladinskih pisateljev, pesnikov in ilustratorjev. 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. Zaloga Arhivskih zbirk je v letu 2015 

znašala 1.828 izvodov knjižnega (+83 izvodov) in 267 izvodov neknjižnega gradiva (+2 izvoda).   

 

Knjige smo za vse tri zbirke tudi v letu 2015 dokupili v glavnem po ogledih sejmov in v sodelovanju z 

Mladinsko knjigo. Izbirali smo predvsem gradivo, ki spremlja kakovostno in izstopajočo svetovno 

produkcijo na področju mladinskih leposlovnih in poučnih  knjig, knjižne ilustracije in nagrad ter je 

pomembno za  podporo našega bibliopedagoškega dela. Večino gradiva za zbirko smo kupili ob 

obisku sejma Bologna po Bolgni. Ker se je tokrat v Bologni posebej predstavljala Hrvaška, smo lahko 

fond v večjem obsegu obogatili tudi z odličnimi hrvaškimi slikanicami.  
 

 

 Nekaj novih pridobitev Študijske zbirke mladinske književnosti in Arhivskih zbirk 

  
 

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 treh lokacijah. 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 premeščeni v Pionirsko knjižnico Rotovž, 

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

gradiva, knjige za odrasle, ki dopolnjujejo filmsko zbirko, so v Knjižnici Nova vas. 
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Pri nabavi gradiva sledimo kriterijem kakovosti in spremljamo ocene na preverjenih portalih. V letu 

2015 smo nabavili 355 naslovov oziroma 370 izvodov neknjižnega gradiva, 52 naslovov oziroma 54 

izvodov knjig in 2 naslova serijskih publikacij. Filmska zbirka šteje že 8.135 enot neknjižnega 

gradiva, 1.138 knjig in 12 izvodov serijskih publikacij. 
 

 

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. Menjave 

izvedemo enkrat v letu, zbirko pa dopolnjujemo vse leto. 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 2015 smo pridobili 477 naslovov oziroma 724 izvodov neknjižnega gradiva. Zdaj zbirka AV 

gradiva šteje 15.880 enot neknjižnega gradiva. 

 

Z neknjižnim gradivom bogatimo zbirko knjižničnega gradiva 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 izobraževalne in kulturne 

vsebine v zvoku, sliki in govorjeni besedi. 

 

 

Glasbena zbirka – CD-teka 

 

Uporabniki vse pogosteje posegajo po neknjižnem gradivu. Da bi jim čim bolj ustregli, v naših enotah 

ponujamo glasbeno zbirko na različnih medijih. V Knjižnici Nova vas imamo gradivo za odrasle 

bralce, v Pionirski knjižnici Nova vas ter Pionirski knjižnici Rotovž za mlade bralce. 

 

Glasbena zbirka obsega glasbene zvočne posnetke (glasbene zgoščenke in gramofonske plošče) in 

tiskane muzikalije (notno gradivo) s slovensko in tujo glasbo različnih obdobij in zvrsti: klasično 

glasbo, orkestralno glasbo, instrumentalno glasbo, vokalno glasbo brez in s spremljavo, ljudsko 

glasbo, rock, jazz, raggae, elektronsko glasbo, hiphop, šansone, muzikale, blues, soul, gospel, narodno 

zabavno glasbo, plesno glasbo, sodobno klasično glasbo in drugo. 

Zbirko smo obogatili z notnim gradivom za učenje posameznih instrumentov (flavta, klavir, kitara, 

harmonika, itd.), partiturami za razne orkestre, skladbami za redkeje zastopane instrumente (citre in 

lutnja), priredbami za zborovsko glasbo ter notnim gradivo za glasbeno teorijo. 

 

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

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

izposoje gradiva. 

 

Zbirko redno dopolnjujemo z novimi naslovi. V letu 2015 smo kupili 183 naslovov oziroma 205 

izvodov zvočnih posnetkov ter 27 naslovov oz. 73 izvodov notnega gradiva. V zbirki je 7.049 

izvodov zvočnih posnetkov in 899 enot notnega gradiva. 
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STORITVE ZA UPORABNIKE 
 
Strateško področje 4: Storitve za skupine aktivnih in potencialnih uporabnikov knjižnice 

 

Doseganje načrtovanih ciljev in aktivnosti 

 
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 za mlade in odrasle; Zdravstveni kotiček: 

srečanja uporabnikov knjižnice s strokovnjaki različnih področij znanja  o zdravem življenju ter 

obvladovanju in premagovanju bolezni – 2 krat v letu  in predstavljanje gradiva čez vse leto; 

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

ruskega filma)  

realizirano 

Zbirka igrač – igroteka in igralnice: dan igrotekarjev in srečanje slovenskih igrotekarjev; pogovori 

za mlade in odrasle, virtualni kotiček na spletu; Zdravstveni kotiček – virtualna zbirka na spletu; 

Filmska zbirka – Filmoteka:  pogovori o filmih, povezovanje z drugimi ustanovami s področja 

filma, virtualni kotiček na spletu; Glasbena zbirka - CD-teka : Proučitev idej in možnosti za 

osmišljanje CD-teke in priprava - programa dejavnosti, povezanih z vsebino CD-teke 

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; Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel 

realizirano 

Pomoč pri e-učenju, priprava programa digitalne pismenosti – proučitev možnosti; programi za 

mladostnike – proučitev možnosti v sodelovanju z MKL; programi, prilagojeni družinam – 

proučitev možnosti 

nerealizirano 

Knjižnica kot prostor srečevanja, druženja in navdiha:  

Program Literarnih postaj, program Odprtih horizontov, Pravljični dan s pravljično šolo, cikel 

pravljičnih večerov za odrasle v sodelovanju z drugimi knjižnicami (5 do 7 večerov), dejavnosti in 

prireditve v krajevnih knjižnicah 

realizirano 

Dejavnosti in prireditve domoznanskega značaja, tudi v povezavi s programom območnosti realizirano 

Posredovanje informacij in dokumentov o zgodovini in razvoju lokalnega okolja v analogni 

in digitalni obliki (domoznanstvo): digitalizacija ene zbirke (zgodbe) in digitalnega dokumenta 

domoznanskega značaja na portalih (Kamra, dLib), promocija zbirk na območju 

realizirano,  

Priprava izhodišč za možnost vračanja gradiva v katerikoli krajevni knjižnici nerealizirano 

Priprava izhodišč za oblikovanje ponudbe nadstandardnih plačljivih storitev nerealizirano 

Vključevanje ranljivih skupin prebivalcev: izposoja v bolnišnico; izposoja na domu; potujoča 

knjižnica v Varstveno delovnem centru Polž; premične zbirke (9 menjav), obisk 9 postajališč 

premičnih zbirk in sestanek z vodji postajališč, organizacija srečanja predstavnikov in vodij 

postajališč premičnih zbirk, dogovor o delovanju Društvene knjižnice Gradišče na Kozjaku – v 

povezavi z odprtjem Knjižnice Selnica ob Dravi; prilagojene oblike dejavnosti za ranljive skupine 

realizirano 

 

 

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST V KRAJEVNIH KNJIŽNICAH 
 
Knjižnična dejavnost v krajevnih knjižnicah je namenjena informiranju, izobraževanju, kulturnemu 

udejstvovanju, socialni vključenosti ter spodbujanju različnih vrst pismenosti, ki posameznika vodijo 

do odgovornega člena sodobnega družbenega okolja. Dejavnosti oblikujemo na razvojnih usmeritvah 

knjižnice, pri izvajanju pa se prilagajamo potrebam okolja in željam ter zahtevam financerjem. 

 

Knjižnična dejavnost vključuje tako tiste storitve, ki jih lahko uporabljajo naši člani, kot tiste, ki jih 

pripravljamo za vse prebivalce in lahko do njih prosto dostopajo vsi posamezniki po lastni izbiri. 

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

ki predstavljajo knjižnični fond in spodbujajo prebivalce k uporabi tega fonda.  
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Krajevne knjižnice so bile za obiskovalce odprte za 1 % več kot leto prej. Povečan obseg odpiralnega 

časa je povezan s spremenjenim odpiralnim časom v Knjižnici Pekre, kjer smo tedensko odprtost v 

letu 2015 povečali za eno uro v primerjavi z letom 2014 ter novo knjižnico v občini Selnica ob Dravi. 

Določen delež povečane dostopnosti do storitev je vezan tudi na aktivnosti, ki jih pripravimo ob 

tradicionalnem Dnevu Mariborske knjižnice. V letu 2015 beležimo tudi 1 % povečan obisk knjižnic. 

Število obiskovalcev prireditev je v primerjavi letom prej povečano za 2,7%. Povečanje obiska 

prireditev ni presenetljivo, saj so brezplačne in odprte za vse, tudi za nečlane knjižnice.  

 

V letu 2015 smo spremenili metodologijo beleženja informacij, torej našega temeljnega strokovnega 

dela, saj večina članov po rezultatih raziskave iz leta 2013 prihaja v knjižnico zaradi gradiva. 

Spremenjena metodologija je pokazala, kako pomemben segment opravljamo vsakodnevno, ko 

posredujemo informacije o gradivu in iz gradiva. Beležimo izjemen porast števila posredovanih 

informacij (+579,03 %). Posredovanje informacij je res rutinirano delo knjižničarja v neposrednem 

stiku z uporabnikom, a zahteva veliko strokovnosti (poznavanje fonda, iskalnih strategij, programske 

osnove ter strukturo referenčnega pogovora) in človeške empatije v odnosu knjižničar – uporabnik.  

 

Število članov še naprej pada. Spodnja tabela prikazuje število članov v krajevnih knjižnicah, ure 

dostopnosti knjižnične dejavnosti in prirast knjižničnega gradiva. V letu 2011 je v mreži Mariborske 

knjižnice prenehala delovati Pionirska knjižnica Tabor in s tem je povezan tudi upad ur dostopnosti 

med leti 2011 in 2012.  

 
Leto Število članov krajevnih 

knjižnic 

Število ur dostopnosti 

krajevnih knjižnic 

Število prirasta 

knjižničnega gradiva 

2011 41.105 30.673 36.752 

2012 39.685 28.790 31.643 

2013 36.285 29.105 37.542 

2014 33.534 29.179 36.689 

2015 32.725 29.788 32.149 

 

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

oblikovanih ukrepih. Čeprav tega ne moremo dokazati, nas številke v zgornji tabeli usmerjajo k 

razmišljanju o povezavi med članstvom in prirastom. Ukrep za izboljšanje finančnega stanja za 

izvajanja knjižnične dejavnosti, ki smo ga uvedli leta 2013, torej članarine, je dodatno vplival na že 

obstoječi negativni trend števila članov. Če smo v letu 2013 z intenzivno medijsko kampanjo zadržali 

člane na vsega 6 % upadu, se v letu 2014 nismo več mogli izogniti vse večjim socialnim stiskam in 

posledično neplačanim članarinam. V letu 2015 beležimo 2,26 % upad članov. Vse bolj je opazen tudi 

trend, da si več družinskih članov izposoja gradivo na isto člansko izkaznico, da tako ne obremenijo 

družinskega proračuna, hkrati pa dostopajo do knjižničnega gradiva. To potrjujejo tudi številke: 

povečalo se je število izposoj na člana (1, 82%), število izposoj na prebivalca je ostalo enako kot leto 

prej. Pri izposoji v celoti lahko zaznamo rahel upad, in sicer za 0,5 %, kljub temu da je pa opazno 

narasla izposoja elektronskega gradiva (157,38%), kar je povezano tudi z dejstvom, da je tega gradiva 

na voljo vedno več. 

 

Knjižnica je obiskana in uporabljana z nezmanjšano intenzivnostjo, vse bolj so pomembne brezplačno 

dostopne aktivnosti in možnost dostopanja na daljavo. V spodnji tabeli je prikazana določba standarda 

o obsegu ur tedenske odprtosti po posamezni krajevni knjižnici, določba Uredbe o osnovnih storitvah 

knjižnice (13. člen) o tedenski odprtosti posamezne krajevne knjižnice ter realizacija odprtosti 

krajevnih knjižnic v letu 2015. 
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Enote Mariborske knjižnice 

Določba 

standarda 

odprtost/teden 

Določba 

uredbe 

odprtost/teden 

Dejanska 

odprtost/teden 

Poletni 

čas/teden 

Letno 

odprto 

(ure) 

Knjižnica Rotovž 60 45 55 55 2.770 

Čitalnica 60 45 55 35 2.497 

Pionirska knjižnica Rotovž 60 45 55 55 2.776 

Knjižnica Tabor 60 45 55 33 2.549 

Knjižnica Nova vas 60 20 55 33 2.479 

Pionirska knjižnica Nova vas 60 20 55 33 2.548 

Potujoča knjižnica-bibliobus 
25 

1 obisk 2x 

mesečno 
31 - 

1.254 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 20 15 12 6 552 

Knjižnica Duplek 20 20 23 6 1.000 

Knjižnica Hoče 45 20 28 12 1.265 

Knjižnica Kamnica 20 15 17 6 817 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 20 15 18 6 552 

Knjižnica Pekre 20 15 18 6 792 

Knjižnica Pesnica 20 20 12 6 539 

Knjižnica Pobrežje 45 20 31 33 1.590 

Knjižnica Janka Glazerja Ruše 20 15 28 12 1.143 

Knjižnica Selnica ob Dravi 20 15   578 

Knjižnica Studenci 20 20 12 6 552 

Knjižnica Šentilj 45 20 28 12 1.275 

Knjižnica Tezno 45 20 31 33 1.571 

Izposoja na domu - - 10 po dogovoru 530 

Izposoja v bolnišnico - - 7 po dogovoru 159 

SKUPAJ - - - - 29.788 

Postajališča premičnih zbirk - - 101 - 5.715 

Vse skupaj - - - - 35.503 

 
Številke, ki odražajo uspešnost programa bibliopedagoških dejavnosti za različne ciljne skupine, 

kažejo koncentracijo vsebinsko kakovostnih dogodkov, ki pa obiskovalcev ne nagovorijo, da bi postali 

člani knjižnice. Na prireditvah ne spremljamo članstva, zato ne vemo, kakšen delež obiskovalcev je 

naših članov. Ker so prireditve brezplačne, verjamemo, da so zanimive za zelo različne skupine 

prebivalcev. Obisk prireditev narašča, v letu 2015 beležimo za 2% večjega, s tem, da smo obseg 

bibliopedagoškega programa zmanjšali v primerjavi z jubilejnimi leti ali letom EPK.  

 

V preteklih letih nismo sistematično spremljali povezave med posamezno prireditvijo in njenim 

učinkom, npr. na uporabo knjižničnega gradiva, prvič smo v letu 2015 v krajevnih knjižnicah 

pregledali nikoli izposojeno gradivo in ga izpostavili na vidno mesto (npr. ob izposojevalnem pultu, na 

polico novitet ali polico najbolj branih knjig ter polico priporočamo).  

 

Večino zastavljenih nalog na področju knjižnične mreže smo uresničili, pri nekaterih pa so nas 

ustavile objektivne ovire: starost sodelavcev, delovna doba ter pomanjkanje energije, ki se izgublja v 

neproduktivni bitki za spodobne prostore osrednje knjižnice na Rotovžu. To je tudi razlog, da nismo 

proučili možnosti priprave programov digitalne pismenosti, programov za mladostnike in družine, pa 

tudi dalj časa načrtovanih izhodišč za možnost vračanja gradiva v kateri koli enoti ter za ponudbo 

nadstandardnih plačljivih storitev. 
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ČLANI, OBISK, IZPOSOJA, ODDALJEN DOSTOP 
 

 člani število prebivalcev delež članov na prebivalce v % 

mladi  23.360 46,6 

odrasli 159.284 14,1 

skupaj 182.644 18,3 
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obisk  število obiskovalcev v enotah delež vseh obiskov v % 

mladi 117.787 23,2 

odrasli 389.124 76,8 

skupaj 506.911  

 
 

 
 

 

 
 izposoja knjižničnega gradiva 

(po namembnosti) število izposojenih izvodov delež v %  

mladi 621.825 37,1 

odrasli 1.056.096 62,9 

skupaj 1.677.921  

 

 

 

 
  

mladi
23%
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77%

Deleži obiskovalcev Mariborske knjižnice

37 %  mladi

63 %  
odrasli
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deleži izposoje v % leposlovje 

strokovno 

gradivo periodika 

neknjižno 

gradivo 

skupaj 

mladi  

 

66,5  (413.709) 

 

20,3  (126.185) 

 

0,8  (5.041) 

 

12,4  (76.890) 

       

621.825 

odrasli 

           

51,0 (539.034) 

 

36,3   (383.318) 

 

5,4 (57.009) 

   

7,3  (76.735) 

    

1.056.096 

Skupaj 952.743 509.503 62.050 153.625 1.677.921 
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OPOMINI IN IZTERJAVA GRADIVA 
 

V letu 2015 smo agenciji posredovali 599 primerov izterjave, kar je163 manj kot leto poprej. Do 

konca leta 2015 je bilo zaprtih 298 primerov, kar predstavlja 49,75% uspešnost. 

 

 
 

Vsi evidentirani dolgovi izterjave so v letu 2015 znašali 48.392,22 EUR, od tega je glavnica (4. 

opomin in zamudnine) znašala 18.923,70 EUR. Do konca leta je bilo izterjanih 9.155,17 EUR, kar 

predstavlja 48,37% uspešnost. Proces izterjave za leto 2015 še ni zaključen, tako da lahko 

pričakujemo, da bo odstotek uspešnosti izterjave višji. 
 

 

Agenciji smo posredovali podatke za 1202 enoti gradiva. Člani so med letom vrnili 623 enot gradiva 

in za 56 enot  poravnali njegovo vrednost, kar predstavlja 56% uspešnost pri izterjavi gradiva. 523 

enot gradiva je še vedno neizterjanih. Ponovno smo agenciji predali neizterjane terjatve, in sicer 

izterjavo iz leta 2011.  
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MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 
 

V letu 2015 smo po medknjižnični izposoji posredovali 542 zahtevkov. V primerjavi z letom prej se je 

število povečalo za skoraj 13%. Gradivo iz drugih knjižnic smo naročili 256 krat, od tega je bilo 

realiziranih 229 zahtevkov. 320 zahtevkov smo prejeli za izposojo gradiva domače knjižnice, 

realiziranih je bilo 313 zahtevkov. Najmanj naročil je za elektronsko dobavljive dokumente. Iz domače 

knjižnice smo naročnikom dobavili 8 člankov, ki smo jih skenirali ali fotokopirali.  

Naša odzivnost pri obdelavi zahtevekov je še vedno 0,9 kar pomeni, da so obdelani prej kot v enem 

dnevu. Povprečna hitrost dobave gradiva iz drugih knjižnic je 3,5.  

  

število 

posredovanih 

izvodov 

število prejetih 

izvodov skupaj  

število knjig  313 229 542 

število kopij dokumentov 8 5 13 

število elektronsko posredovanih dokumentov 3  3 

skupaj 324 234 558 

 

 
MOJA KNJIŽNICA NA SPLETU 
 

Člani knjižnice lahko preko spleta samostojno podaljšajo rok izposoje, rezervirajo gradivo in 

rezervacije prekličejo, se naročijo na prejemanje potisnih obvestil, e-obvestil po e-pošti ali sms v 

okolju programa Cobiss/Opac, Moja knjižnica. 

 

E-obiski v okolju Moja knjižnica so se v primerjavi z letom 2014 povečali za 1,8 %, skupno število 

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

največji meri uporabljajo storitev podaljšanja roka izposoje. Število transakcij se je v okviru 

posameznih storitev, ki jih omogoča Moja knjižnica, enakovredno povečalo, nekoliko odstopa le 

storitev naročanja gradiva preko Cobiss/Opac, kjer beležimo 4 % porast . Iz leta v leto se povečuje tudi 

število članov, ki se naročijo na prejemanje e-obvestil. Zelo pomembno vlogo pri tem imajo programi 

informacijskega opismenjevanja, ki jih organizirano izvajamo za učence in dijake osnovnih in srednjih 

šol. V 2015 izstopa št. članov, ki so se naročili na  prejemanje e-obvestil o poteku rezervacije, kar je 

povezano tudi z zaračunavanjem postavke za neprevzem gradiva.    

 

Št. vseh e-obiskov v okolju Moja knjižnica 95.133 

naročila gradiva preko OPAC-a 25.865 

rezervacije gradiva preko OPAC-a (s preklici rezervacij) 25.171 

podaljšanje gradiva preko OPAC-a 50.531 

podaljšanje gradiva preko bibliofona 119 

 

Št. vseh e-transakcij v okolju Moja knjižnica (povezanih z gradivom) 289.475 

št. naročenega gradiva  preko OPAC-a 47.979 

št. rezerviranega gradiva  preko OPAC-a (s preklici rezervacij) 48.090 

št.podaljšanega gradiva  preko OPAC-a 192.548 

št. podaljšanega gradiva preko bibliofona  466 
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Naročeni na e-obvestila  na e-naslov na sms 

potisna 

obvestila 

o prispelem rezerviranem gradivu 10.786 1.000 417 

o skorajšnjem poteku roka izposoje 10.463 749 454 

o poteku članstva   3.431 122 255 

o poteku  rezervacije   1.713 102 354 

o skorajšnjem opominu 1.637 189 306 

o neporavnanih terjatvah 1.347 52 225 

splošna obvestila   1.121                               -             -  

 

 
PRITOŽBE, POHVALE, MNENJA UPORABNIKOV 
 

V Mariborski knjižnici spremljamo pohvale, pritožbe in mnenja naših uporabnikov ustno ter pisno 

preko javno objavljenih naslovov elektronske pošte različnih naslovnikov (naslovi krajevnih knjižnic, 

vodje 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, nekaj pa je bilo tudi takšnih, 

ki z nekaterimi področji našega dela niso bili zadovoljni in so se zaradi tega pritožili neposredno 

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

preteklih letih je večina pritožb povezana z nestrinjanjem članov s plačilom 0,50 EUR za neprevzeto 

rezervirano gradivo, z obračunavanjem zamudnin ter pošiljanjem obvestil o poteku izposojevalnih 

rokov, nekaj jih je bilo zaradi nestrinjanja s plačilom izterjave. Vse več uporabnikov nastalega dolga 

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

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

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

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

našli.  

 

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

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

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

problemom, nabavo oziroma odsotnost nabave posameznih knjižnih naslovov, kadrovskimi 

spremembami ter odpiralnim časom.  
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MLADI BRALCI – SREDIŠČE NAŠEGA POSLANSTVA 

Za mlade bralce v knjižnici celovito skrbi služba, ki 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, 

Študijsko zbirko mladinske književnosti in arhivskima zbirkama. Danes služba za mlade bralce neguje 

in razvija raznotere oblike bibliopedagoškega dela ter jih naslanja na kakovosten knjižnični fond in 

umetnost pripovedovanja.  

Njena delovna področja se prepletajo in dopolnjujejo z drugimi procesi v knjižnici ter vključujejo 

lastne smeri, vedenja in znanja: skrbimo 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.  

Prireditve in dejavnosti za mlade bralce 

 

V letu 2015 smo uresničili začrtani program prireditev in dejavnosti za mlade bralce, ki so ga za enote 

zasnovale Pionirska knjižnica Rotovž, Pionirska knjižnica Nova vas in krajevne knjižnice. Skupina za 

prireditve in dejavnosti za mlade bralce je načrte uskladila in oblikovala tudi smernice za enakomerno 

pokritost dejavnosti za otroke in mladostnike v celotni mreži knjižnice.  

 

Pripravili smo 791 prireditev za mlade bralce, ki so privabile 23.842 mladih in 9.483 odraslih, 

skupaj  33.325 obiskovalcev.  

Od tega smo svojim uporabnikom namenili: 

- v enotah knjižnice: 715 prireditev za mlade bralce (obisk: 30.820 obiskovalcev (21.928 

mladih, 8.892 odraslih bralcev), 

- v izvedbah izven knjižnice (vrtci, šole, bolnišnica, dogodki in projekti): 76 prireditev (obisk: 

2.505 obiskovalcev (1.914 otrok in 591 odraslih).  

V okviru službe za mlade bralce so pripovedovalci in izvajalci dejavnosti za mlade bralce pripravili še 

21 prireditev za odrasle, teh se je udeležilo 1.584 obiskovalcev. 

 

Umetnost pripovedovanja, na kateri sloni in temelji celotno bibliopedagoško delo knjižnice, vse bolj 

zabrisuje meje v izvedbenem in naslovniškem smislu, nekateri dogodki in projekti so zato izstopali in 

opazno zaznamovali leto 2015, tako med mladimi kot odraslimi uporabniki knjižnice.  Ponovno sta 

bila 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, obogatil pa jo je tudi Pravljični dan s 

pravljično šolo pripovedovanja ter množica pripovedovalskih večerov za odrasle po Sloveniji.  

 

Razstava izvirnih ilustracij Tine Brinovar je ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, 

knjižnico tudi tokrat spremenila v veliko razstavišče in ga pretočno sestavljala v kompleksno 

preglednico del mlade in v pristopih raznovrstne slovenske ilustratorke. Pripravili smo jo na devetih 

lokacijah, izhodiščno se je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev v največjem obsegu umestila v 

Pionirsko knjižnico Nova vas in Pionirsko knjižnico Rotovž; v slednji smo si pomagali s širitvijo 

razstaviščnega prostora na Rotovški trg. Vse ostale vključene enote  so v pomladnem obdobju 

predstavljale enega od razstaviščnih postankov, ki je glede na razpoložljive možnosti prinašala nabor 

bodisi izvirnih ilustracij ali njenih printov ter jih povezovala s knjižno produkcijo za otroke in 

mladostnike. Dogajanje  je zaokrožilo srečanje z ilustratorko Tino Brinovar v Pionirski knjižnica Nova 

vas.  
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Pravljični dan s pravljično šolo 2015 je bil tokrat močno domoznansko obarvan in z grajskimi 

zgodbami in pravljicami južnega Pohorja, izpostavljal je moč narečij in njihovega negovanja, pomen 

krajevne kulturne dediščine in možnosti povezav vseh teh vsebin z bibliopedagoškim delom v 

mladinskih knjižnicah. K pravljičnemu jutru smo povabili osnovnošolce, odlično obiskano Pravljično 

šolo so s svojimi strokovnimi in praktičnimi vsebinami bogatili zanimivi strokovnjaki in umetniki, 

pravljični večer pa je v narečjih povezal številne pripovedovalce različnih slovenskih pokrajin. Kot 

večje dosežke štejemo tudi lepo umeščene in vselej močno odzivne pripovedovalske dogodke za 

odrasle. Pripovedovalski večer v KGB-ju, ki je utrjeval pripovedovalske premike preteklih let in nas 

dodatno povezal s Slovenskimi dnevi knjige v Mariboru Ko te napiše knjiga, pravljični večer 

Knjižnice Kamnica je ob krajevnem prazniku zanimivo dosegel Bresternico, okrepilo se je 

pripovedovalsko sodelovanje s srednješolci in z bolnišničnimi oddelki Univerzitetnega kliničnega 

centra Maribor. Pripovedovalski večeri za odrasle so v sodelovanju s partnerskimi knjižnicami še 

vedno pomembna in lepo začrtana knjižnična in vseslovenska dejavnost na področju umetnosti 

pripovedovanja. S pravljicami smo obiskali 12 slovenskih splošnih knjižnic. 

 

Kljub številnim dejavnostim, s katerimi stopamo v prostor prireditev za odrasle, je naše težišče pri 

delu za otroke in mladostnike. Bibliopedagoško delo v raznovrstnih oblikah, ob kakovostnem in 

dosledno obdelanem knjižničnem fondu in izposoji je naše temeljno poslanstvo, prav tako moč 

umetnosti pripovedovanja, zato je vse zaokroženo v domišljen in nam lasten pristop in kakovostno 

knjižničarsko pripovedovalsko izkušnjo za otroke in mladostnike.   

 

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. V letu 2015 so velik 

premik v obsegu dosegle pravljične ure za vrtčevske skupine otrok v Knjižnici Šentilj in Knjižnici 

Hoče, kjer bi morda kazalo enakovredneje vključiti še šolske skupine. Odlično za svoje okoliške vrtce, 

šole in mlade obiskovalce poskrbimo na območju obeh pionirskih enot, redne pravljične ure pa med 

oktobrom in aprilom v različnih intervalih izvajamo kar v devetih knjižnicah. V letu 2015 smo tako 

obliko dela vpeljali v Knjižnico Duplek, Knjižnico Janka Glazerja Ruše in Knjižnico Pekre, dobro pa 

smo z dejavnostmi za otroke poskrbeli tudi za našo novo Knjižnico Selnica ob Dravi. 

 

V sodelovanju z Bolnišnično šolo Osnovne šole Bojana Ilicha smo nadaljevali z rednim izvajanjem 

pravljičnih obiskovanj otrok v bolnišnici. S pripovedovanjem, vodenimi obiski po knjižnici in z 

vključevanjem igrač in iger v programe smo nadaljevali tudi sodelovanje z otroki in odraslimi s 

posebnimi potrebami in z ustanovami, ki izvajajo programe zanje.  

 

Med izrazitejše in po vsej mreži izvajane oblike dela so se v letu 2015 ponovno umestila  srečanja 

sedmošolcev ob projektu Rastem s knjigo. Povezave in sodelovanja s šolami in vrtci posameznih 

okolij so izrazita še ob izvedbah in zaključkih različnih bralnih projektov ter ob razstavah. Ob teh so 

v celotni mreži močno zastopane tudi razstave, ki spremljajo aktualno dogajanje, so namenjene 

promociji knjige, branja in raznoterih umetnosti, in se nadaljujejo z vodstvi in projektnimi deli. Leto je  

zaznamovala razstava Pionirske knjižnice Nova vas Enkrat je bil en grad, ki sta jo pospremila dva 
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otvoritvena dogodka (za otroke in odrasle), knjižnico je povezala s številnimi šolami širšega območja 

ter z mnogimi institucijami, zavodi in strokovnjaki. Razstava se je nadaljevala z organiziranimi 

vodstvi za mlade bralce, se kot tema prenesla v program Pravljičnih veselih počitnic in se osrediščila 

tudi v koncept in vsebine Pravljičnega dne. Zanimivo in vsebinsko izstopajoče so bile ob Pionirski 

knjižnici Nova vas zastavljene tudi Pravljične vesele počitnice. Poleti smo jih ponovno povezali s 

Festivalom Lent in jih prenesli na prizorišče Mestnega parka.  

 

K mladim bralcem smo pripeljali že omenjeno ilustratorko Tino Brinovar in glasbenico Matejo 

Kremljak ter v sklopu nekaterih razstav in prireditev tudi izjemne goste, ki so v naših programi sicer 

nastopili, nismo pa jih kot osrednje goste tudi posebej predstavljali (Andrej Gulič, Milena Antonić, 

Ana Kravanja, Samo Kutin, Sonja Trplan in Liljana Klemenčič). Naši pripovedovalci so izjemni v 

slovenskem merilu in je tako vsako srečanje z njimi poseben umetniški dogodek, vrhunske kakovosti 

naših pravljičarjev se morda premalo zavedamo. 

 

Večer poezije in mladosti v Knjižnici Duplek je izjemen primer sodelovanja med knjižnico, šolo in 

krajem, odpiral je prostor mladostniški ustvarjalnosti ter ga povezal z odnosom do pesmi in ustvarjal 

skupni praznik. Zanimivo je prostor obogatil tudi dogodek Joga v vsakdanjem življenju za najmlajše v 

Knjižnici Pekre.  

 

Obe osrednji pionirski enoti izstopata po intenzivnih in vsebinsko bogatih povezavah z okoliškimi 

osnovnimi šolami in vrtci, to sodelovanje pa je bilo izrazitejše še v Knjižnici Pobrežje, Knjižnici 

Janka Glazerja Ruše, Knjižnici Duplek, Knjižnici Hoče, Knjižnici Šentilj, Knjižnici Studenci in 

Knjižnici Lovrenc na Pohorju. Ob pravljičnih urah slonijo sodelovanja s šolami in vrtci najpogosteje 

še na obiskih knjižnic z vodstvi, ki so za otroke in mladostnike pogosto obogatena s pripovedovanjem. 

Obiski šolskih in vrtčevskih skupin se nadgrajujejo in bogatijo tudi z bralnimi projekti (Bralček 

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

 

Projekti in sodelovanja v službi za mlade bralce 

 

Aktivna so bila sodelovanja z Mestno knjižnico Ljubljana, z njeno Pionirsko - 

centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Oddelkom za otroke in 

mladino Knjižnice Otona Župančiča, z Bralno značko, z Zvezo bibliotekarskih 

društev Slovenije, z Zavodom RS za šolstvo, s Sekcijo za šolske knjižnice pri 

ZBDS, s Slovensko sekcijo IBBY, s srečanjem mladinskih pisateljev Oko besede in z revijo Otrok in 

knjiga. Vodja službe je  delovala v odborih  Slovenske sekcije IBBY, revije Otrok in knjiga in 

Prežihove bralne značke ter že tretjič sodelovali kot članica žirije za podelitev večernice. Negovali 

smo stike z mariborskimi osnovnimi šolami in vrtci, čez mejo pa v Sisku, Zagrebu in Celovcu.  

 

Osmo leto zapored smo koordinirali in oblikovali izvajanje 

prireditev v povezavah z društvom MARS iz Narodnega doma 

(Festival Lent, Čitalnica na jasi, Kulturni dnevnik), nadaljevali smo 

sodelovanja v projektih Bralne značke in Rastem s knjigo, 

dogajanjih ob Slovenskih dnevih knjige Ko te napiše knjiga in ob 

različnih dogodkih še z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi 

institucijami v  mestu in po Sloveniji. 

 

Svoje delo in znanje smo prenašali v sodelovanje s šolskimi knjižnicami, s šolami in vrtci ter 

slovenskimi splošnimi knjižnicami in njihovim delovanjem na področju mladinskega knjižničarstva. 

Prizadevanja s področja mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva smo predstavljali 
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študentom, slušateljem strokovnih izobraževanj in kot sodelavci pri raznovrstnih projektih in na 

različnih prireditvah. S strokovnim prispevkom in s predstavitvijo Igroteke smo sodelovali na 

Strokovni sredi Mestne knjižnice Ljubljana, s Knjižnico Velenje smo izvajali Pikino bralno 

značko, sodelovali smo s Študijsko skupino šolskih knjižničarjev pri Zavodu Republike Slovenije 

za šolstvo, v UKC Maribor smo nadaljevali z rednimi pravljičnimi urami v okviru Oddelka za 

pediatrijo in bolnišnične šole, nadaljevali smo sodelovanje z UKC Maribor, oddelkom za psihiatrijo – 

odvisnosti ter s skupino za uporabnike s posebnimi potrebami izvedli nekaj prireditev. Udeležili smo 

se srečevanj Sekcije za šolske knjižnice pri ZBDS in pomagali pri strokovnem delu in predstavitvah 

mariborskih dogodkov, sodelovali smo z Lutkovnim gledališčem Maribor, z Umetnostno galerijo 

Maribor, Pripovedovalskim festivalom Pravljice danes, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, 

OE Maribor in Pokrajinskim muzejem Maribor. 

 
Drobci sodelovanja s Pokrajinskim muzejem in Umetnostno galerijo Maribor (foto: arhiv MK)     

 

 

Pravljični dan s Pravljično šolo 2015 

 

Mariborska knjižnica je prepoznavna po močni in dobro organizirani 

umetnosti pripovedovanja in po premikih, ki jih na področju 

pripovedovanja s Pravljičnim dnem in pravljično šolo zarisujemo v 

slovenski pripovedovalski in knjižničarski prostor. 
15. Pravljični dan s pravljično šolo smo zasnovali in naslovili Enkrat je bil 

en grad (18. novembra) 

Prireditev je bila sestavljena iz dveh pripovedovalskih 

dogodkov, pravljične šole in razstave Enkrat je bil en grad, 

ki jo je zasnovala in pripravila Agica Kovše, in ki je bila 

tudi izhodišče celotnega koncepta. 

V pravljičnem jutru za otroke so osnovnošolcem 

pripovedovali pravljičarji Mariborske knjižnice ob glasbeni 

spremljavi Duo Najoua.  

Pravljična šola je gostila 19 udeleženk iz vseh koncev 

Slovenije in iz Hrvaške. Pravljice o gradovih in grajske 

zgodbe smo udeležencem približali iz različnih zornih 

kotov, k sodelovanju pa smo povabili strokovnjake in 

umetnike: knjižničarko in pripovedovalko Agico Kovše, 

zgodovinarja in raziskovalca kulturne dediščine Andreja 

Guliča, višjo konservatorsko sodelavko in varuhinjo 

dediščine z Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Mileno 

Antonić, glasbenika Ano Kravanja in Sama Kutina ter 
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pesnico, ilustratorko in višjo kustosinjo v Umetnostni galeriji Maribor Andrejo Borin.  

Pravljični večer za odrasle je slonel na pripovedovanju grajskih zgodb v različnih narečjih in ob 

glasbeni spremljavi Dua Najoua. Pripovedovali so ilustrator in karikaturist Ciril Horjak, Agica Kovše 

iz Mariborske knjižnice, Tatjana Mavrič iz Knjižnice Medvode, Tone Obadič iz Mestne knjižnica 

Ljubljana, režiser, igralec in pisatelj Milivoj Miki Roš ter nekdanja knjižničarka in učiteljica Ivanka 

Učakar.  

 

Tudi tokrat smo sredstva za Pravljični dan pridobili z razpisom Javne agencije za knjigo, ki že vrsto let 

podpira naša prizadevanja in dejavnost prepoznava kot pomembno vsebinsko, izobraževalno in 

prireditveno dogajanje v širšem smislu.  

 

    

Mariborski Pravljični dan s pravljično šolo (foto: B. Kovar, M.  Logar) 
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Sezona pravljičnih večerov za odrasle 

 
Projekt Pravljični večeri za odrasle teče v sodelovanju s splošnimi 

knjižnicami po Sloveniji in poteka že sedmo leto zapored.  

 

V prvi polovici leta so pravljični večeri potekali v  Knjižnici Ksaverja 

Meška Slovenj Gradec, v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, v 

Knjižnici Velenje, v Splošni knjižnici Ljutomer, v Splošni knjižnici 

Slovenske Konjice,  v Knjižnici Prežihov Voranc (Mestna knjižnica 

Ljubljana), v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, cikel 

2014/2015 pa smo zaključili v Mariborski knjižnici. Jeseni smo s 

projektom in novo sezono nadaljevali v Knjižnici Lenart, v 

Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, ponovno v Knjižnici 

Franca Ksavra Meška Ormož in v Knjižnici Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica.  

 

Za pravljice je tudi tokrat poskrbela že dobro utečena ekipa 

pripovedovalk in pripovedovalcev: Monika Čermelj, mag. Igor 

Černe, dr. Andreja Erdlen, Robert Kereži, Agica Kovše, Suzana Slavič in Lea Hedl iz Mariborske 

knjižnice, Aleksandra Papež iz Knjižnice Lenart, Marko Bezenšek iz Splošne knjižnice Slovenske 

Konjice, Darja Plavčak in Mojca Plaznik iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Liljana 

Klemenčič iz Knjižnice Ivana Potrča 

Ptuj, Vesna Radovanovič iz 

Pokrajinske in študijske knjižnice 

Murska Sobota ter Barbara Kaiser in 

Tone Obadič iz Mestne knjižnice 

Ljubljana.  

Za vse knjižnice smo pripravili 

promocijski material s skupno 

podobo. 

Skupaj smo organizirali dvanajst 

pripovedovalskih večerov, s 

pravljicami in zgodbami pa smo 

razvajali skupno 639 poslušalcev. 
Pripovedovalski večer v Mariboru (foto: A. Šopinger)  

 
Nacionalni projekt Rastem s knjigo 

 
Rastem s knjigo je projekt, ki poteka v sodelovanju med 

splošnimi knjižnicami in Javno agencijo za knjigo, 

Ministrstvom za kulturo, Združenjem splošnih knjižnic, ob 

podpori Zavoda za šolstvo,  Društva šolskih knjižničarjev 

Slovenije in Društva slovenskih pisateljev ter šolskimi 

knjižnicami. Projekt, ki je sicer vezan na šolsko leto, smo v letu 2015 v Mariborski knjižnici peljali za 

sedmošolce že deseto leto zapored, za prve letnike srednjih pol pa peto leto.  

Izbrana knjiga, ki so jo sedmošolci ob obisku knjižnice dobili v dar, je tokrat delo Damijana Šinigoja 

Iskanje Eve.  
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Knjižnico in njene enote v okviru projekta obiskalo 63 skupin sedmošolcev, in sicer 

1.318 učencev in 135 spremljevalcev, skupaj 1.435 obiskovalcev. Srednješolskih 

obiskov projekta se je udeležilo 54 skupin dijakov, skupaj 1.498 dijakov, ki so tokrat 

v dar prejeli knjigo Andreja Rozmana Roze in Damijana Stepančiča, Živalska kmetija.  

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so spodbujanje dostopnosti kakovostnega 

in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promocija vrhunskih domačih 

ustvarjalcev, spodbujanje motivacije za branje pri učencih in dijakih ter njihovega 

obiskovanja splošnih knjižnic, motivacija založnikov k večjemu vključevanju 

sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža 

izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 

Naša mala knjižnica 

V letu 2015 smo Projekt Naša mala knjižnica, ki ga vodita  Kulturno-umetniško 

društvo Sodobnost in Vodnikova založba, peljali že četrto leto. Projekt je 

namenjen promociji bralne kulture med mladimi ter predstavitvi kakovostnih 

slovenskih in evropskih avtorjev in ilustratorjev. Ciljna publika so osnovnošolci, 

ki s seznama predlagane literature preberejo knjige, izpolnijo delovne zvezke in 

knjižne razglednice ter slednje posredujejo v njim najbližjo enoto knjižnice, kjer 

ob zaključku projekta pripravimo skupno razstavo.  

Projekti v sodelovanju z društvom MARS 

 

Kulturni dnevnik je program Narodnega doma, ki je namenjen mariborskim osnovnošolcem tretjih in 

petih razredov. Mladi se seznanijo z delom 

umetnikov iz različnih vej kulture in umetnosti, 

spoznajo delovanje večine kulturnih ustanov v mestu 

in obiščejo njihove raznovrstne prireditve. V sklopu 

spoznavanja mariborskih kulturnih ustanov so obiskali tudi Pionirsko knjižnico 

Rotovž in bolje spoznali splošno knjižnico, njeno knjižnično gradivo, sistem 

njegove postavitve ter delo in poklic knjižničarja. S pripovedovanjem zgodb in 

pravljic smo posebej opozorili na pomen umetnosti pripovedovanja ter na 

ohranjanje kulturnega izročila. V sklopu projekta nas je obiskalo 288 otrok in 31 

spremljevalcev. 

V počitniškem času smo v sodelovanju z Društvom Mars naše Poletne pravljične 

vesele počitnice ponovno prenesli v Mestni park in jih tam povezali s Festivalom 

Lent.  

 

Pikina bralna značka 

 

Pikina bralna značka je projekt, ki so ga  zasnovali v Knjižnici Velenje in poteka od 

septembra do septembra, zaključi pa se s podelitvijo Pikinih bralnih značk na  

Pikinem festivalu v Velenju. Vsak Pikin bralec v letu prebere vsaj štiri knjige s 

seznama, njihovo vsebino pa na kratko opiše ali nariše v Pikino beležko, ki jo odda v 

svoji knjižnici. Pri Pikini bralni znački lahko sodelujejo vsi, ki so včlanjeni v 

knjižnico, namenjena pa je otrokom do vključno šestega razreda osnovne šole. V letu 

2015 smo imeli 41 značkarjev, projekt pa je tekel v  knjižnicah Kamnica in Šentilj.   
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KNJIŽNICA ODRASLIM BRALCEM 
 
Za odrasle bralce smo organizirali 312 prireditev, na katerih smo zabeležili 35.006 obiskovalcev. Od 

tega je bilo prireditev domoznanskega značaja 95 s skupno 17. 004 obiskovalci. 

V prostorih knjižnice smo organizirali in izpeljali skupno 256 prireditev. Od tega jih je bilo 14 

namenjenih starejšim, 242 pa vsem odraslim bralcem. Skupno število obiskovalcev prireditev za 

odrasle v knjižnici je bilo 28.588, od tega je bilo mladih 2.787, odraslih 25.508 in starejših 293. V 

skupno število prireditev niso všteti študijski krožki, ki jih izvaja in beleži Univerza za tretje 

življenjsko obdobje. 

Vsebinsko pomemben del prireditev za odrasle smo prenesli izven svojih prostorov, tudi zato, da 

opozorimo javnost, da Maribor nima primerne sodobne knjižnice, kamor bi lahko brez ovir privabila 

najširši krog ljudi. Tako smo na različnih lokacijah po mestu in okolici ter drugih krajih po Sloveniji 

izvedli 56 prireditev, na katere je prišlo 6.418 obiskovalcev, od tega 338 mladih, 6.051 odraslih in 29 

starejših. 

 

Prireditveni oris sezone 2015 
Po sezoni 2014, ko je bilo v središču praznovanje 65. obletnice Mariborske knjižnice, smo se v 2015 

vrnili v ustaljene programske okvire, ki smo jim tudi tokrat dodali nekaj novosti in tako spet pridali 

nekaj kamenčkov v stalno spreminjajočem se mozaiku dogodkov, dejavnosti in povezovanj. Nekaj 

dogodkov je izstopalo in so zaznamovali  sezono ter odmevali v javnosti.  

 

 
Andrej Brvar, Prešernov nagrajenec za življenjsko delo 

 (Foto B. Ritonja) 

 

Uvertura je pripadla Dragu Jančarju, ki smo ga ob izidu novega romana Maj, november gostili na 

Rotovžu in nekaj tednov kasneje v Rušah v sklopu Glazerjevih dni. Oba dogodka sta bila deležna 

izjemne pozornosti javnosti. Sledila sta literarna prvokategornika Feri Lainšček in Andrej Brvar, 

prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo. Pri slednjem smo moči združili z Univerzitetno 

knjižnico Maribor in Lutkovnim gledališčem Maribor. Prireditev, ki je bila sestavljena iz otvoritve 

pregledne razstave v UKM in pogovora v Veliki dvorani LGM, je z branjem popestril Vlado Novak, 

ter harmonikar Dominik Cvitanič in dijaki Prve gimnazije Maribor.  
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Marca je bila osrednje literarno ime Petra Kolmančič, aprila pa ji je 

sledil Evald Flisar, ki smo ga kot osrednje ime festivala Slovenski 

dnevi knjige v Mariboru gostili v Lutkovnem gledališču Maribor. V 

začetku maja smo se 70. obletnici konca druge svetovne vojne 

poklonili z okroglo mizo in polemično temo Pozabimo na spravo! 

Druga svetovna vojna in mladi. Na njej so sodelovali dr. Aleš 

Gabrič, dr. Mateja Ratej, dr. Luka Omladič in dr. Bernard Nežmah.  

 

 
Petra Kolmančič in Špela Huzjak  

(Foto K. Brvar) 

 

 

 

 

Na Rotovžu sta gostovala še pisatelj in popotnik Borut Korun ter 

pravnik in publicist dr. Marko Pavliha, v Salonu uporabnih 

umetnosti pa Norma Bale in osrednja literarna gostja sezone 

Alejandra Laurencich.  

 

Argentinsko pisateljico slovenskih korenin smo v sodelovanju z 

Beletrino in ob podpori JAK novembra pripeljali na literarno turnejo po Sloveniji. Njen prvi pogovor 

je bil prav v Mariboru, ostala dva pa na knjižnem sejmu v Ljubljani in v novem Tržaškem knjižnem 

središču. Na prihod osrednje gostje smo se s promocijskega vidika ukvarjali dlje časa, saj ji je bil 

posvečen septembrski Bralni klub, intervju v sobotni prilogi časnika Večer ter oddaja na RTV Maribor 

Dober večer. Laurencichevo so gostili tudi na Radiu SI in Radiu Maribor. Dogodek in turneja sta 

odmevala tudi na drugi strani oceana, kar smo lahko spremljali na socialnih omrežjih.  

 

 
Alejandra Laurencich v Salonu uporabnih umetnosti  

(Foto G. Angleitner) 

 

Literarno sezono in Bralno značko za odrasle bi morali zaključiti s Tadejem Golobom, a smo morali 

dogodek zaradi objektivnih razlogov prestaviti na januar 2016. 
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V Knjižnici Nova vas je pozornost spet pritegnil 

Zdravstveni knjižnični kotiček, tokrat s predstavitvijo 

knjige Glava dela čudeže Ignaca Schmidta.  

 

V Knjižnici Kamnica smo v okviru projekta, ki se je 

dotikal slovenske klekljarske tradicije in 

napovedanega svetovnega čipkarskega kongresa 

(OIDFA) v Sloveniji, gostili razstavo čipk in pesnico 

Tončko Stanonik.  

 

Hoče so bile tokrat bolj športno obarvane, saj je 

največjo pozornost pritegnil uspešen mlad kolesar 

Primož Roglič. Kolegi z Lovrenca so v sklopu zdaj 

že tradicionalnih Jezernikovih dni organizirali 

pogovor z nekdanjimi lovrenškimi knjižničarkami in 

knjižničarji.  

 
       Primož Roglič v objemu (Foto R. Kereži) 

 

Knjižnica Tabor je bila že drugo leto izhodišče izjemno dobro sprejetega in obiskanega literarnega 

pohajkovanja s Tonetom Partljičem. Tokrat je bil v ospredju Stari most čez Dravo, ki ga je Partljič ob 

pomoči Petre Vidali in dr. Jerneje Ferlež podrobneje predstavil v Salonu uporabnih umetnosti.  

 

 
Literarno pohajkovanje s Tonetom Partljičem  

(Foto K. Brvar) 

 

Domoznansko se je začel prebujati tudi Šentilj; predavanje 

Podobe starega Šentilja je pritegnilo precej pozornosti 

domačinov. Tudi po drugih enotah se je zvrstilo več različnih 

predavanj: Tezno je bilo v znamenju popotovanja po Severni 

Ameriki s triciklom, Duplek po Slovenski evropski pešpoti, Nova 

vas pa po slovenskih gradovih. Tudi nova knjižnica v Selnici je 

svojo prireditveno zgodbo začela udarno, s Ferijem Lainščkom. 
 

 

 Feri Lainšček v Selnici ob Dravi (Foto K. Brvar) 
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4. dan Mariborske knjižnice 

 

Posebno pozornost smo namenili Rotovškemu trgu, spet z namenom opozarjanja na nevzdržne 

prostorske pogoje osrednje knjižnice. Čez poletje ga je ozaljšala in vsebinsko dopolnila razstava Iz 

foajeja knjižnice – francoske prinešenke v slovenščino. Še pred poletnim oddihom pa smo že četrtič 

zapored organizirali Dan Mariborske knjižnice. Tokrat je bil ta športno zasnovan. Knjižničar – kolesar 

Robert Kereži je opozarjanje na knjižnični infrastrukturni manko vzel dobesedno na svoja pleča in pod 

motom Tečem (in kolesarim) v Mariborsko knjižnico odtekel 20 km in prekolesaril 120 km ter s tem 

povezal vseh 20 enot v mreži. Podporo mu je nudila skupina knjižničarjev, ki je 20-kilometrsko traso 

med našimi mestnimi enotami pretekla po etapah. Na večini postankov jih je pričakal krajši kulturni 

program, na ta dan pa smo po naših enotah začeli tudi akcijo zbiranja podpisov v podporo gradnji nove 

osrednje enote na Rotovžu. Do zaključka akcije v septembru smo zbrali okoli 4.000 podpisov, ki smo 

jih ob podpori medijev predali županu.  

 

 
Dan Mariborske knjižnice: Sklenimo krog – tek v podporo knjižnici  

(Foto B. Šenet) 

 
Dan Mariborske knjižnice: poln Rotovški trg (Foto G. Blagajac) 
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Dan Mariborske knjižnice: prihod na cilj  

(Foto G. Blagajac) 

 

Središče dneva knjižnice je bil Rotovški trg, kjer je v dopoldanskem času potekal pester športno-

kulturni in izobraževalni program. Gibalno oviranim in tistim s počasnejšim korakom je bil namenjen 

sprehod Povežimo bregova čez Studenško brv preko Starega mosta do Rotovškega trga. Vse aktivne 

podpornike in obiskovalce smo usmerili na rekreacijski tek v podporo knjižnici, ki smo ga 

poimenovali Sklenimo krog. Udeležilo se ga je nekaj znanih osebnosti in obrazov Mariborske 

knjižnice. Poleg aktivnosti, ki smo jih pripravili za mlajše (ustvarjalnice s pravljicami, Sviščev 

poligon) smo pozornost namenili tudi raznovrstni kulturi: najprej sta poletno kavarniško vzdušje z 

lahkotnimi popevkami pričarala Polona in Beno, nato pa je sledil pogovor o knjigi Ultrablues s dr. 

Samom Rugljem in Žigo X Gombačem. Oba sta bila med tistimi, ki sta ta dan pretekla 20 km v 

podporo knjižnici. Za lep zaključek dneva sta s šlagerji in šansoni poskrbela Bilbi in Gregor ter prihod 

Roberta in kolesarske ekipe na cilj. 

 

 
Dan Mariborske knjižnice: Žiga X Gombač in Robert Kereži  

(Foto G. Blagajac) 
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Spremljajoče dejavnosti in sodelovanja 

 

Ohranili smo jedro sodelovanj iz preteklih let in ga nadgradili še z nekaterimi novimi – Salon 

uporabnih umetnosti je npr. postal nekakšna naša dnevna soba. V januarju smo že tradicionalno 

sodelovali pri projektu Šoa – spominjajmo se in pri obeležitvi Mednarodnega dneva spomina na žrtve 

holokavsta. V Salonu uporabnih umetnosti smo gostili dr. Svetlano Slapšak, ki je govorila o življenju 

in delu Danila Kiša. Naša razstava Zvezdna proga – razstava o holokavstu, je tokrat gostovala dvakrat; 

najprej v Pomurskem muzeju Murska Sobota, nato pa še v Atriju SAZU v Ljubljani. 

 

 
Zvezdna proga v Atriju SAZU (Foto K. Brvar) 

 

Znova smo sodelovali tudi pri festivalu Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki je minil v znamenju 

kultnih knjig in kultnih avtorjev. Gostili smo osrednjega gosta festivala Evalda Flisarja, hkrati pa v 

sodelovanju z MKC Maribor izvedli še pripovedovalski večer za odrasle v Klubu KGB z naslovom 

(Kult)ura pripovedi. 

 

 
Slovenski dnevi knjige v Mariboru: Evald Flisar in Darka Tancer-Kajnih (Foto K. Brvar) 
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V tretjo sezono se je prevesil tudi cikel ruskega filma, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Mestno 

knjižnico Ljubljana in Ruskim centrom v Mariboru. Prikazali smo štiri raznolike filme iz zakladnice 

ruske kinematografije, prvič pa so projekcije organizirano obiskali dijaki II. gimnazije Maribor.  

 

Uspešno zgodbo je v 2015 nadaljeval tudi Bralni klub, ki ga izvajamo v Čitalnici na Rotovžu. 

Mesečnih srečanj navdušenih bralcev je bilo devet. Izmenjaje smo obravnavali slovenske in tuje 

avtorje. Bralno kulturo smo spodbujali tudi preko zdaj že tradicionalnega sodelovanja s Knjižnico 

Ivana Potrča Ptuj pri Bralni znački za odrasle. V Mariborski knjižnici smo jo gostili že osmič. 

Razdelili smo okoli 600 bralnih mapic, kjer so bralci lahko izbirali med 20 naslovi knjig. S seznama je 

bilo potrebno prebrati najmanj 7 knjig, veljala so tudi druga dela navedenih avtorjev. Izpolnjene mape 

je oddalo 27 bralk, ki so na zaključni prireditvi v mesecu decembru prejele knjižne nagrade. Slednje 

sta omogočili Založba Pivec in Založba Litera iz Maribora. 

 

V začetku septembra smo ponovno uspešno sodelovali z Mednarodnim literarnim festivalom 

Vilenica. V Salonu uporabnih umetnosti smo gostili češkega pisatelja Jachyma Topola in domačina 

Andreja Hočevarja. Na prelomu med septembrom in oktobrom smo spet sodelovali na  Dnevih 

slovenske kulturne dediščine. Tokrat je šlo za zanimivo koprodukcijo s Sinagogo Maribor: voden 

sprehod  po dediščini mariborskih Judov, ki smo ga poimenovali Od Isserleina do Rosnerja. Sprehod, 

ki sta ga vsebinsko oblikovala in izpeljala zgodovinarja dr. Janez Premk in Boris Hajdinjak, se je v 

drugi fazi prelevil v izlet z avtobusi starodobniki po Mariboru. Ni potrebno poudariti, da praznih 

sedežev na avtobusih ni bilo. Prireditev je bila umeščena tudi v program Evropskega dneva judovske 

kulture.  
 

 
Od Isserleina do Rosnerja: vkrcavanje na starodobnike  

(Foto B. Ritonja) 
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE – KNJIŽNIČNI 

CIKEL 
 

V Knjižnični cikel je bilo v študijskem letu 2014/15 vpisanih 507 slušateljev, delovalo je 36 študijskih 

krožkov, v katere je bilo včlanjenih 606 slušateljev. V študijskem letu 2015/16 se je vpisalo 544 

članov, število krožkov se je povečalo na 44 in 686 včlanjenih slušateljev. Člani krožkov so imeli 995 

srečanj, ki se jih je udeležilo 9.985 slušateljev. Vsak mesec našim članom pošljemo Sporočila, kjer 

podrobneje predstavimo temo za mesečna predavanja in  jih seznanjamo z aktualnimi dogodki v 

knjižnici. Aktivno se udeležujejo vadbe na Centru za sluh in govor pod vodstvom fizioterapevtke 

Liljane Jarh. Študijski krožki potekajo v najetih prostorih po mestu, v Knjižnici Nova vas,  

Univerzitetni knjižnici Maribor ter v dvorani in dveh učilnicah, ki smo ju uredili na Rotovžu.  

 

Največ zanimanja je še vedno za krožke, kjer odkrivajo, spoznavajo in tudi obiskujejo različne kraje 

po Sloveniji. V novem študijskem letu smo zaradi velikega zanimanja razpisali začetne študijske 

krožke za angleščino, nemščino, španščino in italijanščino. Nastali sta tudi skupini, katerih člani 

obiskujejo študijski krožek Antični cikel pod mentorskim vodstvom Nine Vuk Hriberšek in Zgodovina 

glasbe pod mentorskim vodstvom Jasne Čerič. 

 

Povezali smo se z Evropskim inovacijskim centrom Univerzum Minerva izobraževalno razvojni zavod 

Maribor, ki so sodelovanje kot projekt prijavili na Mestno občino Maribor. S strani MOM so pridobili 

sofinanciranje delavnic MemoHelp (4 delavnice) in so jih udeleženci obiskovali brezplačno. Člani 

sedaj pod mentorskim vodstvom Marka Korenjaka obiskujejo MemoHelp kot študijski krožek.  

 

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli sredstva v višini 1.427,81€ za izvedbo 

medgeneracijskih delavnic. Izvedli smo računalniške delavnice v štirih terminih: Delavnico strica 

Googla, Mozaični potopis, Cobiss, Informacijsko opismenjevanje in Biblos.  

 

V mesecu marcu smo pričeli s 24-urnim računalniškim tečajem, ki smo ga izvedli v prostorih 

Ekonomsko poslovne fakultete. Sodelujemo z Vidom Hudrapom, ki je s svojimi sodelavci posebej za 

naše člane pripravil osnovni in nadaljevalni računalniški tečaj. Srečanja so potekala v obdobju treh 

mesecev, vsak teden po dve šolski uri. Tečaja se je udeležilo 5 članov Knjižničnega cikla.  

 

Vključeni smo v Strateški svet ISIO. 

 

544 vpisanih slušateljev 

44 skupin študijskih krožkov 

686 članov študijskih krožkov 

995 srečanj na krožkih 

9985 obiskov na krožkih 

7 predavanj:  235 udeležencev 

5 delavnic: 42 udeležencev 

30 strokovnih ekskurzij po Sloveniji:  1.347 udeležencev 

1 strokovna ekskurzija v tujino: 29 udeležencev 

Skupno: 1.037 prireditev in  11.638 udeležencev 

 

 

  

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


75 
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 2015/Dragica Turjak 
Velja od: 1.3.2016 
                         MK/0 Zapis št. 125 
 

 

UPORABNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI IN RANLJIVE SKUPINE 
 

Tudi pri vključevanju invalidov in drugih ranljivih skupin prebivalstva nas močno ovira prostorska 

problematika nekaterih naših enot, ki so gibalno oviranim delno ali v celoti nedostopne (Knjižnica 

Rotovž, Knjižnica Studenci, Knjižnica Bistrica ob Dravi in Knjižnica Pesnica). Na drugi strani so se 

razmere v nekaterih enotah izboljšale: Knjižnica Selnica ob Dravi, novi bibliobus  (dvigalo), nova 

Knjižnica Janka Glazerja Ruše (pritlični prostori brez ovir). 

 

Proces socialnega vključevanja uporabnikov s posebnimi potrebami poteka z utečenimi dejavnostmi, 

ki smo jih nadgrajevali in dopolnjevali z novimi projekti in pristopi. Med storitve, ki jih izvajamo že 

dlje časa, sodijo izposoja gradiva na dom - od leta 1992 (za osebe, ki zaradi invalidnosti, starosti ali 

bolezni same ne morejo do knjižnice), izposoja v bolnišnico - od leta 2001 (za paciente na zdravljenju 

v UKC Maribor in uporabnikom s posebnimi potrebami) in dejavnosti Potujoče knjižnice (postajališče 

bibliobusa v VDC Polž – od leta 1998 za osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju) ter 

premične zbirke v domovih/zavodih/ustanovah za posebne skupine uporabnikov. 

 

Vsebine za odrasle uporabnike s posebnimi potrebami pripravljamo v sodelovanju s predstavniki in 

člani invalidskih društev ter drugih ustanov s področja invalidnosti, v knjižnici od leta 2009 deluje 

delovna skupina za uporabnike s posebnimi potrebam, aktivnosti pa vključujemo tudi v Akcijski načrt 

za razvoj enakih možnosti za invalide v MoM. Sodelujemo v Svetu invalidov MoM in v delovni 

skupini za kulturo pri Svetu invalidov, vzpostavljeni stiki in pridobljene izkušnje pa so nam pri tem v 

veliko pomoč. 

 

Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju spremljamo že vrsto let in jih na različne načine 

spodbujamo k samostojnemu obiskovanju in uporabi knjižničnih storitev. Vključujemo jih pri izboru 

gradiva za premične zbirke, vodenju evidence gradiva, aktivnem sodelovanju pri pripravi dejavnosti 

ipd. Posebej zgledno je sodelovanje z VDC Polž in VDC Sožitje v naših knjižničnih okoliših.  

 

Poleg dejavnosti za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne, smo izpeljali tudi program vključevanja 

za osebe s cerebralno paralizo VDC Sonček, člane društva Ozara, varovance dnevno bivalne enote 

SVZ Hrastovec itd.   

 

 
Pravljična ura za člane Medobčinskega društva slepih in slabovidnih ob slovenskem kulturnem prazniku,  

Pionirska knjižnica Rotovž, 5. Februar (foto R. Kereži) 
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Člani VDC Soček v Knjižnici Pobrežje, 21. maj  

(foto A. Rešeta)  

 

Nadaljevali smo tudi z organiziranimi obiski s pravljičnimi urami za otroke iz Centra za sluh in govor, 

O.Š. Gustava Šiliha in pravljičnimi urami v enoti Bolnišnična šola OŠ Bojana Ilicha, Kliniki za 

pediatrijo in Oddelku za psihiatrijo UKC Maribor ter jih namenili tudi starejšim v domovih starejših z 

našimi premičnimi zbirkami. 

 

 
Agica Kovše pripoveduje pohorsko pravljico v narečju,  

Dom starejših občanov Tezno, 22. maj (foto D. Lujić) 

 

Posebno skrb smo namenjali večji dostopnosti gradiva in informacij za uporabnike s posebnimi 

potrebami (povečani tisk, zvočne knjige, lahko branje). Člane invalidskih društev smo obveščali o 

dogajanju v knjižnici preko portala Svet invalidov in prilagojenih vsebin na naši domači spletni strani. 

Za slepe in slabovidne smo pripravljali informacije v prilagojenem formatu. Prebivalce na širšem 

območju pa smo preko glasila Svet invalidov in spletnih strani informirali o različnih oblikah 

invalidnosti in delovanju invalidskih društev. 

 

Priključili smo se promociji nove Knjižnice za slepe in slabovidne. V sodelovanju z Zvezo društev 

slepih in slabovidnih smo v Knjižnici Nova vas odprli razstavo Svet drugačnih občutenj, ki je širši 
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javnosti ponudila pregled tehničnih pripomočkov in gradiv, ki so dostopna slepim in slabovidnim. 

Prenos prireditve je potekal v živo preko interneta. Osrednji gost oddaje je bil Tone Partljič. 

  

 
Razstava Svet drugačnih občutenj, Knjižnica Nova vas, 14. april 2015 

(foto B. Kovář) 

 

Ob dnevu Mariborske knjižnice, 13. junija, smo v sodelovanju s Svetom invalidov MoM in Društvom 

študentov invalidov Slovenije, enota Maribor, organizirali pohod ob reki Dravi in opozorili na 

arhitekturne in druge ovire, ki osebam s posebnimi potrebami otežujejo dostop do knjižnice. 

 

 
Dan Mariborske knjižnice, pohod Povežimo bregova, 13. junij   

(foto B. Šenet) 

 

Upamo, da bodo invalidi vedno bolj prepoznavali in uporabljali možnosti, ki jih v lokalnem okolju 

ponuja splošna knjižnica. Želimo si čim bolj aktivnega sodelovanja z vsemi invalidskimi in drugimi 

društvi,  saj le s sodelovanjem in povezovanjem lahko dosežemo večjo socialno vključenost 

prebivalcev s posebnimi potrebami. Zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in informacij je 

temeljna človekova pravica, splošna knjižnica pa varen, široko odprt in demokratičen prostor 

zagotavljanja brezplačne dostopnosti do gradiva in informacij, srečevanja, vseživljenjskega 

izobraževanja in prijetnega preživljanja prostega časa.  
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IZPOSOJA NA DOMU 

 

Za uporabnike, ki zaradi starostnih ali zdravstvenih težav ne zmorejo obiskovati knjižnice, izvajamo 

servis Izposoja na domu. Ta oblika izposoje je namenjena članom v celotni mreži Mariborske 

knjižnice. Bralce smo obiskovali na različnih lokacijah v Mariboru in okolici: 

o domače bivanjsko okolje 

o varovana stanovanja Tezno 

o Dom starejših občanov Tezno 

o Dom upokojencev Tabor 

o Dom upokojencev Pobrežje 

o Dom pod Gorco 

Družbeni trend zadnjih let gre v smeri čim daljšega bivanja starostnika v znanem in domačem okolju. 

Tudi največ uporabnikov servisa v domačem okolju to potrjuje. 

 

V letu 2015 smo obiskovali 35 uporabnikov, od katerih jih je 21 včlanjenih v enoti Izposoja na domu, 

14 pa v drugih enotah Mariborske knjižnice. Opravili smo 529 obiskov, kar je 7% več kot v letu 2014. 

Izposodili smo tudi 2% več gradiva, skupaj 2.174 enot. Več uporabnikov servisa je sodelovalo v Bralni 

znački za odrasle. 

 

 

IZPOSOJA V BOLNIŠNICO 
 

Bralci v bolnišnici sodijo v skupino uporabnikov s posebnimi potrebami, profesionalen in prijazen 

odnos knjižničarja veliko prispeva k bolnikovemu razpoloženju. Postali smo prepoznavni, bolniki so s 

ponudbo in našim delom zadovoljni. V letu 2015 smo opravili 159 ur izposoje v bolnišnici, bolnikom 

ponujamo gradivo s pozitivno naravnano vsebino, seveda pa upoštevamo tudi individualne želje 

bolnikov. Izposojo izvajamo tudi na Psihiatričnem oddelku UKC Maribor, kjer uporaba prav tako 

narašča. Izposoja v bolnišnici je odvisna od mnogih dejavnikov (spreminjajoča se struktura in starost 

bolnikov, oblika bolezni...). V letu 2015 je strokovna literatura predstavljala 24% izposojenega 

knjižnega gradiva, najpogosteje posegajo po psiholoških priročnikih, biografijah, zdravstvenih 

priročnikih. Sicer pa bolniki najpogosteje povprašujejo po leposlovju, tiskanem z velikim tiskom,  

 

 

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

knjižnico ljudem na območjih, kjer ni krajevne knjižnice ter s svojo socialno noto omogočala 

prebivalcem lažjo dostopnost do knjižničnih storitev.  

 

Bibliobus 

 

Z bibliobusom, ki je bil do jeseni v pričakovanju novega, sodobnega vozila, smo dosegli zastavljene 

cilje ter ohranili število postajališč. S premišljeno in fleksibilno naravnanostjo smo termine postajališč 

prilagajali potrebam uporabnikom. Ob ukinitvi postajališč, ki so bila povezana z vzpostavitvijo 

drugačne oblike izvajanja dejavnosti (npr. v občini Selnica ob Dravi), smo našli ustrezno nadomestilo.  
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Nadaljevali smo z utečeno prakso sodelovanja s šolami in vrtci, pogosto tudi z uporabniki s posebnimi 

potrebami. Bibliobus pomeni nepogrešljiv stik z okoljem, predstavlja izjemno možnost socialne 

vključenosti ter ohranjanje informacijske in kulturne vedoželjnosti. Žal se okrnjena nabavna politika 

zaradi zniževanja sredstev pozna tudi na bibliobusu. 

 

Tehnološke možnosti novega vozila omogočajo online povezavo z drugimi knjižnicami, tudi online 

izposojo. Zagon te izboljšave je bil poseben strokovni izziv: ob njem se je ponovno pokazala 

strokovna natančnost, odgovornost in doslednost, ki odlikuje sodelavce Mariborske knjižnice. Kljub 

temu, da je bil naš bibliobus že peti v vrsti, ki so v preteklih letih prešli na ta sistem, smo šele v naši 

knjižnici opozorili na vrsto programskih nedorečenosti. Slovo od starega bibliobusa in nekdanjih sovic 

ni bilo lahko, vendar je novi bibliobus prvi nosilec nove celostne podobe knjižnice in tudi z dovršeno 

zunanjo podobo promovira Mariborsko knjižnico. 

   

 
Zunanjo podobo bibliobusa sta oblikovala Matic Brezovšek in Domen Rupnik (Foto D. Turjak) 

 

 

Premične zbirke 

 

S premičnimi zbirkami omogočamo dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij predvsem 

ranljivim skupinam in prebivalcem na območjih, kjer je knjižnična dejavnost slabo razvita. Knjige in 

drugo gradivo je tako na voljo starostnikom v domovih starejših, pacientom na zdravljenju na oddelku 

za psihiatrijo, otrokom in pedagogom bolnišnične šole, osebam z motnjo v duševnem razvoju, v 

materinskem domu itd. Postajališča premičnih zbirk ostajajo tako še naprej pomembna stičišča za 

spodbujanje branja, bralnih navad, razvijanja pismenosti in zagotavljanja enakih možnosti vsem 

prebivalcem. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju s strokovnjaki, delovnimi terapevti, psihologi, 

socialnimi delavci. Sodelujemo pri izboru gradiva in pripravi različnih vsebin s področju socialnega 

vključevanja ranljivih skupin v družbeno okolje. Primera dobre prakse sta sodelovanje Knjižnice 

Šentilj z Domom starejših Idila (razstava in predstavitev Knjižnice Šentilj) in projekt samostojne 

uporabe krajevne knjižnice za odrasle z motnjo v duševnem razvoju iz VDC Sožitje, ki smo ga 

predstavili tudi študentom Oddelka za bibliotekarstvo, knjigarstvo in informacijsko znanost Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani.  

 

Organizirali smo 2. srečanje s predstavniki ustanov s postajališči premičnih zbirk, predstavili 

Pionirsko knjižnico Nova vas z igroteko in Knjižnico Nova vas ter v sodelovanju z Zvezo društev 

slepih in slabovidnih Slovenije postavili razstavo o slepoti in slabovidnosti. Udeležencem smo 
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posredovali informacije o slepoti in slabovidnosti ter tehničnih pripomočkih. Izmenjali smo  izkušnje 

in se dogovorili za nadaljnje oblike sodelovanja. 

 

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

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

domovih starejših s premičnimi zbirkami. 

 

Ta oblika knjižnične dejavnosti je bila uporabnikom na voljo 5.715 ur, pri evidenci gradiva smo 

opravili 6.342 transakcij.  V letu 2015 so bila aktivna postajališča v društvenih knjižnicah (Zg. 

Kungota, Gradišče na Kozjaku) in v ustanovah in zavodih (Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor, OŠ 

Bojana Ilicha, enota Bolnišnična šola, Maribor, Sončni dom Maribor, Dom starejših Idila, Jarenina, 

Dom starejših občanov Tezno, VDC Sožitje, Maribor, Materinski dom Maribor. 

 

 
INFORMACIJSKA DEJAVNOST 

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

za odrasle uporabnike. Tudi v letu 2015 smo izvajali vodstva po knjižnici z informacijskim 

opismenjevanjem, ko  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 oddaljenega dostopa, 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 slovenskega avtorja.  

Občasno v vodstva po knjižnici vključimo tudi predstavitev knjigoveznice. 

 
 Število skupin SKUPAJ Število obiskov SKUPAJ 
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Elektronski viri 

 

V  letu 2015 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, Grove Music 
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Online, Grove Art Online, Tax-Fin-Lex, Slovar slovenskega knjižnega jezika in Encyclopedia 

Britannica. 

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

online in Moje finance online), Dnevnik online, Uradne objave Urada RS za standarizacijo in 

meroslovje, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Pia in 

Sodobna pedagogika.  

- elektronske knjige: Bilance, razkritja, obračun davka od dobička. 

 
 2013 2014 2013/2014 2015 2014/2015 

Št. e-virov  24 19 -26,3% 20 +5,26% 

e-viri z dostopom na daljavo 9 9 0 % 10 +11% 

Dostopi do e-virov na daljavo  * 2.751 3.902 41,84% 5.135 +31,6% 

*število prvih prijav 
 

 

 

 

 

Posredovanje informacij je ena najpomembnejših nalog knjižnice 
 

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 (v 

treh tednih z visoko frekvenco, dveh tednih s srednjo in enem tednu z nizko frekvenco izposoje). 

Zaradi primerljivosti podatkov bomo vsako leto zajemali iste tedne. 

Z aplikacijo BelInfo smo v letu 2015 zabeležili 135.032 informacij o gradivu in iz gradiva, od tega je 

bilo 998 domoznanskih. 

 
Posredovanje informacij 2014 – ročno beleženje – 

informacije iz gradiva 

2015 – BelInfo – 6 vzorčnih tednov – 

informacije iz gradiva in o gradivu 

Število vseh informacij  19.886 135.032 

Domoznanske informacije 599 998 
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VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA 
 

Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI deluje že polnih 10 let in vse 

od začetka pa pri izvajanju aktivno sodelujemo tudi mi. V zadnjih letih se je sistem delovanja nekoliko 

spremenil, in tako splošne in visokošolske knjižnice sodelujejo le pri komuniciranju preko elektronske 

pošte, IZUM pa izvaja tudi pogovore v živo (klepeti). Od splošnih knjižnici v servisu sodelujejo tri, 

Mariborska knjižnica izvaja dežurstva ob četrtkih in petkih. 

V letu 2015 smo uporabnikom poslali 589 odgovorov po e-pošti, IZUM pa je sprejel 1.750 klepetov.  
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VIRTUALNA KNJIŽNICA, KNJIŽNICA NA DALJAVO 
 
Strateško področje 5: Razvoj, virtualna knjižnica, knjižnica na daljavo, OOK. Doseganje 

načrtovanih ciljev in aktivnosti: 

 
Virtualna knjižnica za uporabnike:  

Novi portal knjižnice kot vstopna točka, ki vključuje storitve knjižnice tudi v 

virtualnem okolju (priprava dokumentacije, izbira izvajalca); e-učilnica - proučitev 

brezplačnih možnosti za implementacijo e-učilnice, kot npr. Moodle); elektronski 

obrazci – proučitev možnosti in dobrih praks; sodelovanje pri uresničevanju ciljev 

področja Knjižnice v e-okolju v okviru Strategije osrednjih območnih knjižnic 

Slovenije 2014-2020 (skupen razvoj spletnih aplikacij v mobilnem in spletnem 

okolju…); Portal Dobreknjige.si - (aktiviranje vmesnika in urednikovanje);   

realizirano 

Portal ZnaniSlovenci.si - (priprava vsebin, določitev uredništva, aktiviranje 

vmesnika in urednikovanje) 
realizirana delna priprava vsebin, 

projekt je zastal zaradi neenotnosti 

po skupnem portalu na slovenskem 

nivoju 

Spodbujanje interaktivne komunikacije z uporabniki na spletu po posameznih 

dejavnostih, virtualni kotički 

nerealiziranio 

Povečanje dostopnosti do storitev z novimi tehnologijami:  

Proučitev možnosti za postopno uvajanje knjigomatov v povezavi z RFID 

tehnologijo, proučitev možnosti za postopno uvedbo info postaj v enotah knjižnice, 

»Izkaznica na telefonu« 

realizirano 

Proučitev možnosti za brezgotovinsko plačevanje delno realizirano – pridobljene 

informacije 

 
Dostopnost z novimi tehnologijami 

 

Proučili smo možnosti za uporabo orodja Moodle in E-učilnice ter možnosti za uvedbo knjigomatov, 

kar je zaradi prostorske stiske trenutno neizvedljivo.  

 

Za info postaje, ki bi omogočile dostop do omejenega nabora informacij (Cobiss, Biblos ipd.) in s tem 

večjo pretočnost uporabnikov, ni bilo na voljo finančnih sredstev. Odločili smo se, da v letu 2016 še 

proučimo možnosti, ki bi jih omogočala novejša programska oprema (Windows 10). 

 

Inštitut informacijskih znanosti Izum je omogočil uvedbo e-izkaznice za uporabnike, ki je dostopna  s 

pomočjo mCobiss-a in Moje knjižnice. Za branje črtne kode z mobilnih naprav so potrebni specialni 

čitalci črtne kode. Predlagali smo oblikovanje poziva Ministrstva za kulturo, ki bi to omogočil, pri tem 

uspeli in pridobili sredstva za sofinanciranje nakupa..  

 

Nova spletna stran (portal) knjižnice 

 

Konec leta 2014 smo zaključili postopek zbiranja ponudnikov za izdelavo projektne dokumentacije 

nove spletne strani knjižnice. Z izbranim ponudnikom smo sodelovali pri pripravi projektne 

dokumentacije in jo dokončno potrdili v začetku maja 2015. Septembra 2015 smo izvedli zbiranje 

ponudb za tehnično realizacijo projekta in izbrali najugodnejšega ponudnika, ki je do konca leta 2015 

izvedel 1. in del 2. faze načrtovanega dela. Med tem časom je urednica izvedla pogovore z uredniki 

posameznih vsebin spletne strani in drugimi sodelavci glede dokončnih besedil, podatkov in 
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informacij za posamezna vsebinska področja na spletni strani, pripravljala elektronski arhiv vsebin po 

posameznih mapah in sodelovala z zunanjim ponudnikom pri izvedbi tehnične realizacije. 

 

 

 
Osnutek dela nove spletne strani Mariborske knjižnice 
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PROMOCIJA, STIKI Z OKOLJEM 
 

Strateško področje 6: Promocija knjižnice, založniška dejavnost.  

 

Doseganje načrtovanih ciljev in aktivnosti 

 
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 

realizirano 

Založniška produkcija: 5 številk internega glasila Informator (tiskana in 

elektronska oblika), 3 številke revije Otrok in knjiga 

 

 

Realizirano (Informator vključen v 

Strateško področje 2: Organizacija 

in delovanje knjižnice) 

V programu 2015 načrtovano tudi: 

Domača stran Mariborske knjižnice na internetu:  

Urednikovanje spletne strani Mariborske knjižnice realizirano 

Dograjevanje vsebin z novimi dokumenti – načrtujemo izboljšave spletne strani, 

interaktivne možnosti, bannerje itd. 

nerealizirano na obstoječi strani 

Implementacija vsebin na mobilnih aplikacijah delno realizirano 

Druge promocijske aktivnosti:  

Priprava promocijskega materiala (vrečke, kazalke); redno obveščanje uporabnikov 

o novitetah z anotacijami, seznami novosti in preko domače spletne strani; 

posredovanje informacij o ponudbi storitev knjižnice, objave v različnih medijih, na 

sejmih, predstavitvah. 

realizirano 

Promocija trajnostnih načinov dostopanja do knjižnice in s tem vplivanje na 

osveščenost uporabnikov o pomenu mobilnosti 

nerealizirano 

 

 

PROMOCIJSKE AKCIJE IN ZAGOVORNIŠTVO 
 
Dan Mariborske knjižnice  

 

smo v letu 2015 razširili na dogajanje po celotni mreži Mariborske knjižnice. Skozi celotno dogajanje 

smo želeli pozornost javnosti usmeriti na raznolike dejavnosti knjižnice, ki so povezane z različnimi 

področji človekovega življenja, kot so šport, glasba, prosti čas, hkrati pa opozoriti, da je poslovanje 

knjižnice zmeraj bolj okrnjeno in oteženo zaradi nemogočih prostorskih razmer osrednje knjižnice. 

Javnost smo želeli prebuditi in osvestiti z zbiranjem podpisov podpore za gradnjo nove osrednje 

knjižnice. Dan Mariborske knjižnice je podprlo kar 38 sponzorjev in donatorjev, ki so nam s svojimi 

prispevki omogočili, da smo akcijo lahko izvedli. 

 

Spletna stran in E-novice 

 

Ob pripravi nove spletne strani smo izvajali uredniško politiko obtoječe spletne strani, redno ažurirali 

in dnevno dopolnjevali aktualne vsebine. Zaradi aplikacije, s pomočjo katere uporabniki sami 

odločajo, ali dovolijo spremljanje njihovih aktivnosti na spletnih straneh zaradi potrebe statističnih 

obdelav, ali ne, ne moremo več ugotoviti realnih gibanj po spletnih straneh (Zakon o elektronskih 

komunikacijah je leta 2013 uveljavil pravila o uporabi piškotkov). Statistični podatki so tako 

relevantni samo za tiste obiskovalce, ki so uporabo piškotkov potrdili, o aktivnostih drugih na spletni 

strani pa teh podatkov nimamo.  
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Zaradi tehnične zastarelosti obstoječe strani nismo izboljševali in spreminjali ali iskali možnosti 

uporabe določenih programov za primerno statistično merjenje obiskov in drugih parametrov uporabe 

spletne strani, kar bomo vključili na novi spletni strani. 

 

Glede na 2% letno rast obiskov spletne strani od leta 2010 naprej, smo ocenili, da je bilo v letu 2015 

204.440 obiskov spletne strani. 

 

 
Spletna stran, rubrika Priporočamo za branje 

 
Na E-novice je naročenih 620 naročnikov. 

 

Knjižnica na FaceBooku 

 

V petih letih je spletno socialno omrežje FaceBook Mariborske knjižnice zaobjelo nad 1.400 

uporabnikov, ki za komuniciranje uporabljajo socialna spletna omrežja. Zelo aktivna je tudi FaceBook 

stran bibliobusa Mariborske knjižnice, kjer redno objavljajo, kje se bibliobus v danem trenutku nahaja, 

zanimive fotografije s poti in drugo. Konec leta 2015 je stran imela skoraj 400 prijateljev. 
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Promocijsko in informacijsko gradivo 

 

 Plakat, tiskana in elektronska vabila s programom za Dan Mariborske knjižnice, 13. junij 2015 

 Vabilo, plakat in prijavnica za Pravljični dan s pravljično šolo 

 Mesečni vodniki po prireditvah, tiskana vabila za posamezne prireditve 

 Obvestila Knjižničnega cikla (mesečno) 

 Poletni urnik 

 Seznami novosti v elektronski obliki, anotacije (spletna stran) 

 Letno poročilo 2014 

 Kratek film ob 15. letnici Knjižnice Duplek: scenarij: Rok Vilčnik, režija: Matjaž Latin, 

snemalec: David Burk, produkcija: Studio Legen 

 Kratek film o dogajanju ob Dnevu Mariborske knjižnice  

 Posnetek dogajanja ob otvoritvi Knjižnice Selnica ob Dravi – Živa veriga – prenos knjig v 

novo knjižnico 

 Majice z novim logotipom bibliobusa ob otvoritvi 

 

 
Najava premierne uprizoritve kratkega filma, ki smo ga posneli  

ob 15. letnici Knjižnice Duplek v Novicah Občine Duplek (junij 2015) 
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Nova celostna grafična podoba 
 

Že konec leta 2014 smo izvedli postopek za posodobitev celostne grafične podobe. V letu 2015 smo 

ostopoma uvajali novo podobo na različne nosilce, najprej smo vpeljali novo izkaznico, dopisni papir, 

informativni material in promocijska sporočila, nato je prišla na vrsto zunanja podoba novega 

bibliobusa, mesečna obvestila, nastaja nova spletna stran, sledili bodo še drugi elementi. Vodnik po 

prireditvah Mariborske knjižnice se je preimenoval v SKOVIK. 

 

Avtor našega novega logotipa in grafične podobe je oblikovalec Matic Brezovšek.    

 

 

 

 

 

 

 
                                               

Nova izkaznica 
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REVIJA OTROK IN KNJIGA  
 

Otrok in knjiga je še vedno edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti, 

književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Izšle so vse tri načrtovane številke v skupnem obsegu 

300 strani in skupni nakladi 2.100 izvodov.  

Številka 92 (96 strani) je izšla  julija, številka 93 (104 strani) v začetku decembra, številka 94 (100 

strani)  v začetku januarja 2016. Dinamika izhajanja je bila premaknjena v drugo polovico leta zaradi 

poznega projektnega razpisa JAK in jesenskih simpozijev. 

 

V 42. letniku revije je bilo objavljenih 47 prispevkov, od tega 12 v rubriki Razprave -  članki. 

Sodelovalo je  37 različnih avtorjev, 11 avtorjev je v reviji objavilo svoj prispevek prvič. Razen 

avtorjev znanstvenih in strokovnih besedil so sodelovali še 3 prevajalci, 3 ilustratorji in  lektorica. 

Med sodelavci revije so bili  univerzitetni profesorji, osnovnošolski in srednješolski profesorji, 

knjižničarji,  uredniki, pisatelji, ilustratorji, prevajalci, predstavniki društev (Bralna značka, IBBY, 

DSP, Bralno društvo).  

 

Pomembnejši tematski sklopi v letu 2015 so bili:  

 literarna in likovna govorica slikanice 

 pomen branja in bralne pismenosti v času sodobnih medijev 

 avanturistično-zgodovinska proza  

 perspektive poučnih knjig za otroke in mladino 

 naslovniška dvojnost mladinske književnosti v teoriji recepcije in v esejistiki 

 popularna mladinska fantazijska književnost in njen položaj v slovenskem 

literarnem prostoru 

 nonsens v mladinski književnosti 

 avtorefleksije slovenskih ustvarjalcev mladinske književnosti 

 poročila o aktualnih nagradah, priznanjih, jubilejih, dogodkih 

 ocene novejše knjižne produkcije 

 

Člani uredniškega odbora revije so bili: 

dr. Blanka Bošnjak s Filozofske fakultete v Mariboru, ki je bila pred službovanjem na univerzi več let 

vodja službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici, dr. Meta Grosman, vodilna slovenska 

strokovnjakinja s področja branja, tudi dolgoletna predsednica Bralnega društva Slovenije, mag. Darja 

Lavrenčič Vrabec, vodja Pionirske - Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni 

knjižnici Ljubljana, dr. Vanesa Matajc, izredna profesorica za primerjalno književnost in literarno 

teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, tudi predsednica Društva za primerjalno književnost, dr. 

Peter Svetina, večkrat nagrajeni avtor mladinske književnosti in predavatelj slovenske književnosti na 

Univerzi v Celovcu, Maja Logar, vodja službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici, dr. Tanja 

Mastnak, docentka za področje umetnostne zgodovine na Fakulteti za podiplomski humanistični 

študij v Ljubljani,  in urednica revije Darka Tancer-Kajnih. 

Iz tujine so bile v uredniškem odboru: dr. Meena Khorana iz ZDA, Lilia Ratcheva z dunajskega 

inštituta za mladinsko književnost in dr. Dubrovka Zima s Pedagoške fakultete univerze v Zagrebu. 

Tajnik uredništva in urednik spletne strani revije je Robert Kereži. 

 

Kot soorganizator je revija na simpoziju Od klasične do virtualne knjižnice za otroke in mladino, 

ki sta ga pripravili Slovenska sekcija IBBY in Mestna knjižnica Ljubljana in na srečanju slovenskih 

mladinskih pisateljev OKO BESEDE, ki je potekalo od 24. do 26. septembra v Murski Soboti. 
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Urednica revije je vsebinsko zasnovala (teze, povabila referentom)  in moderirala simpozij o nonsensu 

v mladinski književnosti. Prispevki so  objavljeni v številki 94. 

 

 
Oko besede v Murski Soboti (Foto R. kereži) 

 

Na Slovenskem knjižnem sejmu je urednica vodila okroglo mizo na simpoziju Čeri pri spodbujanju 

branja najstnikov: razvijanje bralnih strategij pri učencih tretjega triletja in pri srednješolcih, v 

Klubu Cankarjevega doma, ter pogovore z dobitniki nagrad in priznanj za mladinsko književnost. Ob 

svetovnem dnevu poezije je tradicionalno vodila tudi prireditev v DSP.  

 

Za promocijo revije smo skrbeli z objavami na domači spletni strani revije, knjižnice, Društva Bralna 

značka in Slovenske sekcije IBBY ter na različnih prireditvah, ki so jih pripravile te ustanove in 

društva. Reviji Otrok in knjiga je bila posvečena radijska oddaja Valovanje besed (pogovor 

voditeljice Simone Kopinšek z Darko Tancer-Kajnih), ki je bila na programu 27.10. 2015.  

Revija je bila promovirana tudi v programski knjižici slovenskega knjižnega sejma, od leta 2015 pa je 

revija z elektronsko verzijo vključena v dLib (digitalno knjižnico Slovenije). 

Revija sodeluje pri izboru za večernico (predstevnik v žiriji svojega predstavnika, v tem mandatu 

Majo Logar), s podjetjem za promocijo kulture Franc-Franc iz Murske Sobote pri izvedbi  srečanja 

slovenskih mladinskih pisateljev OKO BESEDE, z Bralno značko Slovenije, z Društvom slovenskih 

pisateljev, posebej s Sekcijo za mladinsko književnost, z MKC Maribor pri izvedbi Slovenskih dnevov 

knjige oz. prireditev z naslovom Ko te napiše knjiga, s Časopisno - založniškim podjetjem Večer 

(izbor in podelitev večernice) in z Mednarodno mladinsko knjižnico v Münchnu.  

 

Ovitek 93. številke  
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NAŠA SODELOVANJA, KONFERENCE, SIMPOZIJI 
 
Udeležili smo se 1. srečanja bibliobusov v Pécsu na Madžarskem 

 

Med 22. in 24. aprilom 2015 smo se na povabilo splošne knjižnice v Pécsu (Csorba Győző Könyvtár) 

udeležili 1. srečanja in posvetovanja bibliobusov z mednarodno udeležbo v  Pécsu na Madžarskem. 

Organizirala ga je tamkajšnja splošna, območna knjižnica Csorba Győző Könyvtár, ki se je preselila v 

novo zgrajeno stavbo leta 2010, ko je bilo mesto Pécs evropska prestolnica kulture.  

 

 
Csorba Győző Könyvtár 

(Foto Barbara Kovář) 

Prebivalcem Pécsa so bili dva dni na ogled bibliobusi s Hrvaške (Vinkovci), Bosne (Bihač), 

Madžarske (Pécs, Nyíregyháza, Miskolc), Avstrije (Graz) in Slovenije (Maribor). Predstavniki teh 

mest smo s prispevki sodelovali na konferenci, kjer so se nam pridružili še kolegi s potujočih knjižnic 

iz Reke, Koprivnice, Karlovca, Ptuja, Ljubljane, Münchna, Middelburga (Nizozemska), on-line pa se 

nam je na posvetu pridružil še potujoči knjižničar iz Portugalske. Organizatorji so izdali zbornik 

posvetovanja, kjer so v angleškem jeziku objavili vse naše prispevke. 

 

 
Gneča pred bibliobusom Mariborske knjižnice v Pécsu 

(Foto Barbara Kovář) 
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Predstavitev poslanstva in vsebine Potujoče knjižnice Mariborske knjižnice  

in »prihajajočega« novega bibliobusa je predstavila Barbara Kovář 

(Foto L.Vugrinec) 
 

 
Jože Antolič, Barbara Kovář in Aleš Brodnik v Pécsu 

(Foto neznan) 
  

 
Študijski obisk knjižnic v Barceloni 

 

Klemen Brvar se je maja v okviru projekta »Knjižničarji v svetu – čez planke nad zaplankanost« 

udeležil dvotedenskega študijskega gostovanja v »Biblioteques de Barcelona«. Projekt je osmim 

slovenskim knjižničarjem spoznavanje knjižničnih sistemov v štirih evropskih mestih finančno 

omogočil evropski program Erasmus+, novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, 

usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020, organizacija in izvedba projekta pa je bila v 

Sloveniji koordinirana s strani Zavoda Jara. 
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Klemen Brvar na obisku v enotah »Biblioteques de Barcelona« 

 

Mednarodna konferenca v Parizu 

 

Sabina Fras Popović in Irena Sirk sta z aktivno udeležbo sodelovali na sedmi mednarodni konferenci 

na temo Kvalitativne in kvantitativne metode v knjižnicah, ki jo je leta 2015 gostila Universite Paris 

Descartes – Institut Universitaire de Technologie v Parizu. Potekala je od 26. do 29. maja, sodelovali 

so predstvniki iz 57 držav. Za konferenco sta pripravili strokovni članek z naslovom »A Decade of 

Quality Management System at the Maribor Public Library«, ki ga je Sabina Fras Popović tudi 

predstavila na konferenci. 

 

 
Z desne: Sabina Fras Popović, Irena Sirk in Sandra Kurnik Zupanič (UKM)  

med odmorom konference v Parizu 

(Foto Melita Ambrožič) 

 

Kongres ZBDS 2015,  »Upravljanje znanja v knjižnicah«  

  
Na kongresu (21. - 23. september 2015, Maribor, Hotel City) je s prispevkom Informacijsko 

opismenjevanje dijakov v splošni knjižnici sodelovala Sandra Jesenek. Predstavila je model 

informacijskega opismenjevanja dijakov v splošni knjižnici in enega od možnih načinov vrednotenja 

prenosa tega znanja. S prikazom modela je odgovorila na vprašanje, kako lahko splošna knjižnica v 

svojem okolju doprinese k izboljšanju informacijske pismenosti pri specifični skupini uporabnikov – 

dijakov. 
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Sandra Jesenek predstavlja svoj prispevek na Kongresu ZBDS 

(Foto Barbara Kovář) 

 

 
Sandra Jesenek zadovoljna po predstavitvi (levo spredaj)  

v družbi kolegic knjižničark Maje Železnik, Nataše Konec (spredaj) in  

Desanke Tavčar ter Nine Hriberšek Vuk (zadaj) 

(Foto Barbara Kovář) 

 

 
12. okrogla miza  o knjižničnih storitvah za osebe s posebnimi potrebami 

 

Posvet je potekal 25. septembra v Gradski knjižnici Zagreb, pod naslovom »Knjižnične storitve in 

programi spodbujanja branja za osebe z okvaro sluha«. Dragana Lujić je predstavila prizadevanja naše 

knjižnice na tem področju, zajeta v članku »Usluge Mariborske knjižnice za gluhe i nagluhe 

osobe«.  

 

 
Posvetovanje  »Poti do knjige« 

 

Na posvetovanju, ki se je odvijalo 4. novembra 2015 v Knjižnici Trebnje je Jasna Mlakar predstavila 

Bralni klub Mariborske knjižnice. Kot voditeljica kluba in snovalka izbora kvalitetne literature 

(izmenjujoče slovenski in tuji avtorji) je s svojim prispevkom poudarila pomen mesečnih srečanj z 

bralci, pri katerih odnos do knjig presega intimno sfero.  
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Strokovni obisk študentov Oddelka za bibliotekarstvo, knjigarstvo in informacijsko znanost 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 23. 11. 2015 

 

V sklopu sodelovanja z Oddelkom za bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in s 

profesorico dr. Polono Vilar, smo že tretjič pripravili predstavitev Mariborske knjižnice in poudarili 

tudi njene dejavnosti za mlade bralce ter delo za uporabnike s posebnimi potrebami. Obiskali so 

Knjižnico Kamnica, Pionirsko knjižnico Nova vas in VDC Sožitje.  

 

 

Strokovne izmenjave med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana 

Termin: 1. – 3. december 2015 

Udeleženec: Miro Tržan (MKL)  

 

V sklopu sodelovanja z Mestno knjižnico Ljubljana smo gostili strokovnega kolega, Mira Tržana iz 

Mestne knjižnice Ljubljana. V individualnem strokovnem programu smo zanj pripravili predstavitve, 

ki so vezane na njegovo strokovno zanimanje, in sicer v največji meri s področja nabave in obdelave 

knjižničnega gradiva, predstavili smo mu tudi razvojne projekte, aktivnosti, ki jih izvajamo v sklopu 

nalog osrednje območne knjižnice ter sistem vodenja kakovosti. Predstavili smo mu Knjižnico Rotovž 

ter mu omogočili doživetje pravljičnega večera za odrasle ter tako predstavili sodelovanje s splošnimi 

knjižnicami pri tem projektu.  

 

 
Koledar 2016 »Knjižnice povezujejo« 
 

je izdala Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. V njem sta za mesec 

januar objavljena tudi fotografija in besedilo Ksenije Trs, knjižničarke na 

bibliobusu.  

Pričakovanje 

Ga. Frančiška Ferk iz Ceršaka nas vedno težko pričakuje. Ker težko hodi, 

nas pričaka pred hišo. Včasih se pelje z nami in je v času izposoje na 

bibliobusu,kjer čas izkoristi za pomenek z nami in obiskovalci.  Včasih pa 

samo odda boršo s knjigami, da jih zamenjamo z drugimi.  

Njene besede: »Samo nebo mi je poslalo knjižnico. Če ne bi bilo vas, ne 

vem, če bi še prebrala kakšno knjigo, saj sem na berglah, moji pa so cele 

dneve v službi – neizmerno vas imam rada!« 

 
 

 

Sprejem pri predsedniku države Boruti Pahorju 

 

Ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, je predsednik 

države Borut Pahor, častni pokrovitelj gibanja Bralna značka, 

povabil v predsedniško palačo otroke iz ljubljanskega vrtca 

Hansa Christiana Andersena in predstavnike Slovenske sekcije 

IBBY, Društva bralna značka Slovenije, Sekcije za otroško in 

mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev in 

revije Otrok in knjiga. 
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(Foto arhiv Bralne značke Slovenije – ZPM) 

 

Dogovor o sodelovanju med Mariborsko knjižnico in Slovenskim narodnim gledališčem Maribor 

(SNG) 

 

Ta veseli dan kulture smo zaznamovali z medinstitucionalnim povezovanjem in v četrtek, 3. decembra 

2015, podpisali dogovor, ki prinaša ugodnosti tudi za uporabnike Mariborske knjižnice: 

 SNG Maribor vsem članom Mariborske knjižnice pri nakupu vstopnic za katero koli predstavo 

na programu Drame SNG Maribor prizna 10% popust ob predložitvi članske izkaznice. 

Članska izkaznica knjižnice je s tem dobila dodatno veljavo in pomen. 

 SNG Maribor mesečno izbere eno predstavo s sporeda Drame, za katero občani s predložitvijo 

članske izkaznice Mariborske knjižnice za ceno ene vstopnice prejmejo dve.  

 V letu 2016 bo Mariborska knjižnica v Knjižnici Pekre, Knjižnici Selnica ob Dravi, Knjižnici 

Kamnica in v Knjižnici Janka Glazerja Ruše gostila bralno uprizoritev antologije mariborskih 

pesnikov Ko ciproš zacveti.  

 Za potrebe boljšega informiranja o programih Drame SNG Maribor in Mariborske knjižnice 

obe ustanovi izmenjavata informativni material, ga distribuirata po svoji mreži ter se 

povezujeta tudi na spletu. 

 

 
Direktorica Mariborske knjižnice Dragica Turjak in direktor SNG Maribor Danilo Rošker 

ob podpisu pogodbe (Foto K. Brvar) 
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KNJIŽNICA IN MEDIJI 
 

 9. junij 2015  - Organizirali smo  srečanje z novinarji, na katerem smo predstavili program 

Dneva Mariborske knjižnice in prenovljeno celostno grafično podobo knjižnice.  

 

 
Srečanje z novinarji. Z desne: Robert Kereži, vodja priprav, tekač in kolesar, 

Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice, ki se rokuje z  

ambasadorjem Mariborske knjižnice Tonetom Partljičem in  

Matic Brezovšek, oblikovalec (3Ideje)  

(Foto Goran Blagajac, 2015) 

 

 Objava informacij o Mariborski knjižnici v Priročniku za bruce 2014/2016, namenjene novo 

vpisanim študentom slovenskih univerz, 

 predstavitev Mariborske knjižnice na FaceBooku, 

 predstavljanje knjižnice in njenih dejavnosti na spletni strani knjižnice, 

 prispevali smo članke o delovanju posameznih krajevnih knjižnic v občinskih glasilih, glasilih 

krajevnih skupnosti ali mestnih četrti, objave smo zbirali v internem glasilu Informator, 

 pogodba in objave – Radio City, Večer, Europlakat  – za Dan knjižnice. 

 Odzivali smo se povabilom medijev (Večer, Radio Maribor, TV Slovenija – Maribor, Radio 

City itd., ki so predstavljali in objavljali posamezne dogodke o knjižnici: Dober večer, 

RTVSlo (Maribor), 25. september 2015 ob 20.00; direktorica Mariborske knjižnice v 

pogovoru z novinarko Karmen Podlesnik Marčič, Informativni program Tele M, RTVSlo, 2. 

oktober 2015: Mariborska knjižnica ima nov bibliobus, Informativni program, Radio Maribor, 

2. oktober 2015: Potujoča knjižnica Maribor. 
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Magdalenčan, glasilo Mestne četrti Magdalena, junij 2015, str. 20,  

članek Desanke Tavčar, vodje Knjižnice Tabor 
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Večer, 10. junij 2015, str. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Večer, 21. november 2015 

 

 

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


100 
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 2015/Dragica Turjak 
Velja od: 1.3.2016 
                         MK/0 Zapis št. 125 
 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU POROČILU ZA 2015 
 

Mariborska knjižnica se uvršča med pravne osebe javnega prava, določene uporabnike enotnega 

kontnega načrta. Deluje kot javni zavod na področju kulture, skladno z določbami Zakona o 

knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Ustanoviteljice zavoda so 

Mestna občina Maribor, občine Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram ter 

Starše. 

Pri organiziranju in vodenju finančnega poslovanja in sestavljanju računovodskega poročila smo poleg 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica  (MUV, št. 8/05, 16/06 in 17/09) 

upoštevali predvsem naslednje predpise: 

 Zakon o javnih financah (URL RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU, 110/02, 176/06, 14/07, 

109/08, 49/09, 107/10, 11/11 in 101/13), 

 Zakon o računovodstvu (URL RS, št. 23/99 in 30/02), 

 Pravilnik o računovodstvu Mariborske knjižnice,  

 Slovenske računovodske standarde (URL RS, št. 118/05), 

 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 in 104/11), 

 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 in 100/15), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (URL RS,  št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 

120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15), 

 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 in 108/13), 

 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. 
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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, ločeno za vsako vrsto javne službe, 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, prejete donacije za pokrivanje stroškov javne službe), 

 prihodki od prodaje blaga in storitev (kamor sodijo predvsem prihodki iz naslova: fotokopiranja, 

knjigoveštva, oglaševanja, izdanih publikacij, prevoza knjižničnega gradiva, komercialnih 

izobraževalnih storitev, najema prostorov in opreme, izposoje čitalca, prejetih donacij za pokrivanje 

stroškov tržne dejavnosti),  

 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. 

V okviru skupin naravnih vrst stroškov posamezne vrste stroškov knjigovodsko evidentiramo na 

analitičnih kontih, prilagojenih za potrebe knjižnice. 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 evidentiramo po naravnih vrstah, v okviru naslednjih skupin: 

 stroški materiala, 

 stroški storitev, 

 amortizacija, 

 rezervacije,  

 stroški dela, 

 drugi stroški. 

 

 

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV TER 

OCENA  GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 
 

Poslovanje knjižnice smo financirali s sredstvi občin ustanoviteljic in občin pogodbenih partneric. Za 

delovanje bibliobusa je sredstva  prispevala še Knjižnica Josipa Vošnjaka 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, izvedbo Pravljičnega dne s pravljično šolo in literarne prireditve z 

naslovom Literarne postaje, Odprti horizonti. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo 

prejeli sredstva za izvedbo programov za medgeneracijsko učenje in sodelovanje. Sredstva za izplačilo 

plač zaposlenim preko programov javnih del smo prejeli tudi od Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje.  
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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.  

 

Pogodbe o financiranju dejavnosti so bile sklenjene do začetka junija. Usklajen program dela je bil 

potrjen  na svetu knjižnice, 11.6.2015. Nekatere občine pozno sprejmejo proračune, ne zagotavljajo 

začasnega financiranja, pogosto pa tudi po podpisu pogodb zamujajo z nakazili sredstev. V prvem 

polletju  smo zaradi tega imeli nekaj težav 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 2015 smo poslovali gospodarno in učinkovito, saj smo z razpoložljivimi sredstvi realizirali 

večino zastavljenih ciljev. Glede na zaostreno finančno situacijo, v kateri nam ustanovitelji in občine 

pogodbene partnerice niso zagotovili potrebnih sredstev za izvajanje javne službe glede na 

zakonodajo, smo z varčevanjem in racionalno rabo sredstev leto uspešno zaključili. Porabo smo 

prilagodili realiziranim prihodkom. Realizacija prihodkov in odhodkov je bila v pogodbenih okvirih  

in v skladu s finančnim načrtom, potrjenim na svetu knjižnice. Sredstva iz proračunov občin, za 

nabavo knjižničnega gradiva, so bila v primerjavi z letom 2014 nižja za dobrih 11 %, sredstva za 

pokrivanje materialnih stroškov pa za 19 %. Zaradi tega so tudi celotna sredstva občin v primerjavi z 

letom 2014 nižja za 2,30 %.  

 

Prejeta sredstva, vključno s sredstvi za nabavo knjižničnega gradiva in opreme, so v letu 2015 znašala 

3.749.578 EUR in so bila v primerjavi z letom 2014 nižja za 5,14 %. Izdatki so znašali 3.722.219 EUR 

in so bili manjši za 5,53 % glede na leto 2014. Za pokritje celotnih izdatkov v višini 3.722.219,45 

EUR so občine prispevale 85,1 % sredstev, državni proračun 5,2 % sredstev, iz lastnih sredstev smo 

pokrili 9,7 % vseh odhodkov. 

 

Z zaračunavanjem storitev uporabnikom smo v letu 2015 iz nejavnih virov ustvarili presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 27.359,27 EUR. Presežek bo porabljen v okviru opravljanja knjižnične 

dejavnosti kot javne službe. Namenjen bo nakupu knjižnične, računalniške in druge opreme za izvedbo 

knjižnične dejavnosti oziroma pokrivanju amortizacije te opreme v prihodnjih letih, v skladu z 

zakonodajo. Del presežka, v višini 22.059,92 EUR, bo namenjen pokrivanju stroškov amortizacije 

bibliobusa, nabavljenega v letu 2015. Ta delež je v letu 2015 knjižnica zagotovila iz lastnih sredstev za 

nakup novega bibliobusa, ker namenska proračunska sredstva niso zadoščala za nakup. 
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CELOTNI PRORAČUN MARIBORSKE KNJIŽNICE ZA 2015 

PRIHODKI 

realizacija      

2013 

realizacija      

2014 

plan 2015 - 

pogodbe 
realizacija 

2015 

indeks            

pogodba 

15 /  

realizacija 

15 

indeks   

realizacija 

14 / 

realizacija 

15 

I. PRIHODKI SKUPAJ 3.872.448,21 3.952.615,52 3.773.291,45 3.749.578,72 99,37 94,86 

A. Prihodki za izvajanje javne 

službe 3.872.448,21 3.952.615,52 3.773.291,45 3.749.578,72 99,37 94,86 

1. Prihodki iz proračunov 3.528.623,10 3.632.896,88 3.472.191,45 3.438.452,88 99,03 94,65 

1.1 Prihodki iz proračunov lokalnih 

skupnosti 3.165.109,84 3.198.453,56 3.159.740,52 3.126.574,87 98,95 97,75 

Prihodki od Mestne občine Maribor 2.503.671,82 2.521.163,40 2.407.000,00 2.373.469,94 98,61 94,14 

Prihodki od Občine Duplek 59.398,80 59.172,34 58.374,00 58.951,98 100,99 99,63 

Prihodki od Občine Hoče Slivnica 83.557,35 86.537,53 76.820,25 73.291,97 95,41 84,69 

Prihodki od Občine Kungota 31.023,24 41.726,76 36.200,00 36.200,00 100,00 86,75 

Prihodki od Občine Lovrenc na Pohorju 57.317,15 58.009,32 53.595,00 54.020,27 100,79 93,12 

Prihodki od Občine Miklavž na Dravskem 

Polju 42.129,00 42.297,00 42.297,00 42.297,00 100,00 100,00 

Prihodki od Občine Pesnica 53.931,01 59.292,43 52.653,42 52.653,41 100,00 88,80 

Prihodki od Občine Rače Fram 31.000,00 30.700,00 25.700,00 25.700,00 100,00 83,71 

Prihodki od Občine Ruše 95.626,21 94.376,03 99.865,44 98.122,56 98,25 103,97 

Prihodki od Občine Selnica ob Dravi 43.529,61 38.950,53 53.820,25 53.754,31 99,88 138,01 

Prihodki od Občine Starše 23.700,00 23.700,00 15.000,00 15.000,00 100,00 63,29 

Prihodki od Občine Šentilj 92.231,66 87.477,01 93.881,18 93.499,55 99,59 106,88 

Prihodki od Knjižnice Slovenska Bistrica 26.129,41 25.551,21 25.632,98 25.632,98 100,00 100,32 

Prih. za investicije in opremo - občine 21.864,58 29.500,00 118.901,00 123.980,90 104,27 420,27 

1.2 Prihodki iz državnega proračuna 363.513,26 434.443,32 312.450,93 311.878,01 99,82 71,79 

Prihodki od Ministrstva za kulturo, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport 269.446,00 191.532,00 220.407,81 204.227,34 92,66 106,63 

Prihodki od drugih ministrstev (javna 

dela, invalidi nad kvoto, JAK) 86.467,26 86.211,32 78.773,12 96.560,67 122,58 112,00 

Prihodki za investicije in opremo -MzK 7.600,00 156.700,00 13.270,00 11.090,00 83,57 7,08 

2. Drugi prihodki za izvajanje 

javne službe (lastni prihodki) 343.825,11 319.718,64 301.100,00 311.125,84 103,33 97,31 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 342.765,01 318.081,61 298.600,00 310.296,48 103,92 97,55 

Prihodki od obresti 263,59 59,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prihodki od  donacij 796,51 1.577,91 2.500,00 829,36 33,17 52,56 
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ODHODKI 

II. ODHODKI SKUPAJ 3.825.804,45 3.940.248,39 3.773.291,45 3.722.219,45 98,65 94,47 

A. Odhodki za izvajanje javne 

službe 3.825.804,45 3.940.248,39 3.773.291,45 3.722.219,45 98,65 94,47 

1. Izdatki zaposlenim 2.449.457,73 2.449.801,17 2.567.859,27 2.429.335,67 94,61 99,16 

Plače - I. bruto 1.845.380,78 1.899.273,41 2.000.847,15 1.873.182,98 93,62 98,63 

Prispevki  na plače 295.306,16 303.121,04 310.388,69 297.965,37 96,00 98,30 

Drugi osebni prejemki 179.539,07 141.200,94 151.380,60 154.379,49 101,98 109,33 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 20.485,69 10.180,80 6.024,25 5.527,95 91,76 54,30 

Javna dela 108.746,03 96.024,98 99.218,58 98.279,88 99,05 102,35 

2. Izdatki za blago in storitve (materialni 

stroški) 724.553,29 712.852,31 611.442,83 626.375,21 102,44 87,87 

Funkcionalni stroški objektov (splošni 

neprogramski stroški) 499.479,91 475.927,88 385.989,38 395.299,28 102,41 83,06 

Funkcionalni stroški redne dejavnosti 

(splošni programski stroški) 176.581,09 175.103,08 175.595,42 165.522,56 94,26 94,53 

Programski stroški redne dejavnosti  48.492,29 61.821,35 49.858,03 65.553,37 131,48 106,04 

3.  Knjižnično gradivo 599.958,06 577.625,63 446.818,35 518.917,75 116,14 89,84 

4. Oprema in investicijsko vzdrževanje 51.835,37 199.969,28 147.171,00 147.590,82 100,29 73,81 

              

RAZLIKA   PRIHODKI - ODHODKI  46.643,76 12.367,13 0,00 27.359,27 0,00 221,23 
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PREGLED PREJETIH IN PORABLJENIH SREDSTEV KNJIŽNICE 
 

Prejeta sredstva  

 
 2015 2014 2013 Indeks 14/15 

prejeta sredstva  3.749.578,72 3.952.615,52 3.872.448,21 94,9 

občine 3.126.574,87 3.198.453,56 3.165.109,84 97,7 

Ministrstvo za kulturo 215.317,34 348.232,00 268.046,00 61,8 

Javna agencija za knjigo 11.000,00 8.000,00 9.000,00 137,5 

Zavod RS za zaposlovanje 75.089,11 74.732,79 83.143,59 100,5 

Sklad RS za zap. in rehab. invalidov 10.471,56 3.478,53 3.323,67 301,0 

lastna sredstva 311.125,84 319.718,64 343.825,11 97,3 

 
 

Grafični prikaz prejetih sredstev za leto 2015 
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Sredstva občinskih proračunov  

 

občina/postavka 

plače in osebni 

prejemki 

materialni 

stroški 

knjižnično 

gradivo 

investicije in 

investicijsko 

vzdrževanje SKUPAJ deleži 

Mestna občina Maribor 1.953.211,62 280.258,32 140.000,00 86.939,90 2.460.409,84 78,69 

Občina Duplek 46.440,53 7.511,45 5.000,00 4.609,00 63.560,98 2,03 

Občina Hoče Slivnica 55.906,34 12.385,63 5.000,00 0,00 73.291,97 2,34 

Občina Kungota 12.066,95 9.133,05 15.000,00 3.271,00 39.471,00 1,26 

Občina Lovrenc na P. 30.762,55 12.757,72 10.500,00 6.240,00 60.260,27 1,93 

Občina Miklavž  14.453,00 6.711,00 21.133,00 4.374,00 46.671,00 1,49 

Občina Pesnica 30.508,89 17.144,52 5.000,00 5.162,00 57.815,41 1,85 

Občina Rače Fram 15.884,53 3.815,47 6.000,00 4.797,00 30.497,00 0,98 

Občina Ruše 68.615,56 6.988,00 22.519,00 0,00 98.122,56 3,14 

Občina Selnica ob Dravi 30.518,54 6.909,42 16.326,35 0,00 53.754,31 1,72 

Občina Starše 9.269,44 2.430,56 3.300,00 2.803,00 17.803,00 0,57 

Občina Šentilj 57.085,01 21.414,54 15.000,00 5.785,00 99.284,55 3,18 

Knjižnica Sl. Bistrica  15.025,80 10.607,18 0,00 0,00 25.632,98 0,82 

skupaj občinski proračuni 2.339.748,76 398.066,86 264.778,35 123.980,90 3.126.574,87 100,00 

 
 

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 0,00 122.280,00 0,00 122.280,00   

program nalog OOK 59.576,77 8.521,23 11.000,00 0,00 79.098,00   

dejavnosti TŽO 0,00 1.170,34 0,00 0,00 1.170,34   

študijska izmenjava-Zavod JARA 0,00 1.679,00 0,00 0,00 1.679,00   

nakup IKT opreme 0,00 0,00 0,00 11.090,00 11.090,00   

skupaj 59.576,77 11.370,57 133.280,00 11.090,00 215.317,34 69,04 

Javna agencija za knjigo RS 

JAK - Revija Otrok in knjiga, št. 92,93,94 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00   

JAK -  pravljični večer, literarne postaje 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00   

skupaj 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 3,53 

Sklad RS za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov           

nagrada in prispevki-invalidi nad kvoto 10.471,56 0,00 0,00 0,00 10.471,56 3,36 

Zavod  RS za zaposlovanje 

javna dela - sofinanciranje za 7 delavcev 74.561,11 528,00 0,00 0,00 75.089,11 24,08 

skupaj državni proračun 144.609,44 22.898,57 133.280,00 11.090,00 311.878,01 100,00 
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Prihodki – lastni (od izvajanja javne službe in prodaje na trgu) 

 

prihodek 2015 2014 2013 

indeks 

14/15 

indeks 

13/15 

prihodki od zamudnin-opomini 50.928,83 52.735,03 40.020,94 96,57 127,26 

prihodki od zamudnin- na dan 49.380,84 48.322,33 63.816,93 102,19 77,38 

prihodki od fotokopij 81,35 49,15 67,80 165,51 119,99 

prihodki od izgubljenega  knjižničnega 

gradiva 3.073,26 3.843,45 2.515,27 79,96 122,18 

prihodki od  izkaznic 4.212,25 4.058,28 5.400,61 103,79 78,00 

prihodki od uporabe računalnikov 1.167,36 1.061,17 1.119,22 110,01 104,30 

prihodki od prodaje odpisanih knjig 1.533,01 2.491,70 3.299,04 61,52 46,47 

prihodki od knjigoveznice 201,45 64,24 120,72 313,59 166,87 

prihodki od medknjižnične izposoje 1.372,50 1.756,00 1.358,50 78,16 101,03 

prihodki od poškodovanega gradiva 163,50 175,68 50,20 93,07 325,70 

prihodki od  UTŽO-članarine 4.360,34 0,00 4.378,11 0,00 99,59 

prihodki od revij in knjig 3.424,12 3.659,93 4.908,47 93,56 69,76 

prihodki od donacij 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

prihodki od najemnin 631,96 370,99 313,93 170,34 201,31 

prihodki  od UTŽO-šolnine 27.764,99 26.861,25 28.091,95 103,36 98,84 

drugi prihodki  3.045,11 1.994,94 6.591,70 152,64 46,20 

prihodki od izobraževanja 614,70 450,78 721,38 136,36 85,21 

prihodki od izposoje čitalca za inventuro 0,00 0,00 104,15 0,00 0,00 

prihodki od izdelave zapisa za 

bibliografijo 44,73 51,15 83,11 87,45 53,82 

prihodki od rezervacij gradiva 1.509,85 1.869,50 2.016,20 80,76 74,89 

prihodki od obdelave, opreme in vezave 

gradiva 1.626,80 1.648,78 1.523,48 98,67 106,78 

prihodki od prodaje stenskega koledarja 0,00 4,10 12,51 0,00 0,00 

prihodki od donacij posebnega članstva 829,36 197,91 296,51 419,06 279,71 

prihodki od  odškodnin zavarovalnic 253,39 10.469,71 347,29 2,42 72,96 

prihodki od obresti 0,00 59,12 263,59 0,00 0,00 

prihodki od izvedbe dejavnosti  1.971,91 368,85 0,00 534,61 0,00 

prihodki od članarin 152.934,23 157.154,60 175.903,50 97,31 86,94 

Skupaj lastni prihodki 311.125,84 319.718,64 343.825,11 97,31 90,49 
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Poraba sredstev 

 

 
 

 

Grafični prikaz porabljenih sredstev za leto 2015 
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Poraba sredstev 2015

 2015 2014 2013 Indeks 

14/15 

porabljena sredstva  skupaj 3.722.219,45 3.940.248,39 3.825.804,45 94,5 

knjižnično gradivo 518.917,75 577.625,63 599.958,06 89,8 

materialni stroški 626.375,21 712.852,31 724.553,29 87,9 

plače  in osebni prejemki 2.429.335,67 2.449.801,17 2.449.457,73 99,2 

investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 147.590,82 199.969,28 51.835,37 73,8 
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PORABA LASTNIH PRIHODKOV 2015 deleži 

ogrevanje 12.251,14 4,3 

elektrika 8.607,96 3,0 

voda 1.956,82 0,7 

komunalne storitve 1.433,77 0,5 

varovanje objektov 3.691,10 1,3 

najemnine  1.418,80 0,5 

nadomestilo za stavbno zemljišče 933,04 0,3 

čiščenje prostorov 16.330,09 5,8 

računalniška mreža (vodi, intranet, internet, manjša popravila) 18.309,72 6,5 

zavarovalne premije (avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje) 4.491,42 1,6 

tekoče vzdrževanje opreme  8.262,27 2,9 

material za izposojo in pisarniški material 3.830,31 1,3 

poštne storitve 16.718,41 5,9 

drugi materialni stroški (tiskarske storitve, izterjava gradiva, varstvo pri delu,…) 10.781,18 3,8 

stroški izobraževanja 5.063,63 1,8 

stroški plačilnega prometa 1.666,29 0,6 

amortizacija opreme  (računalniška oprema  9.964,14; pohištvo 1.509,10; druga 

oprema 1.046,68) 12.519,92 4,4 

dejavnosti 34.641,20 12,2 

knjižnično gradivo ( lastna sredstva 120.030,04;  darujem in berem 829,36) 120.859,40 42,6 

skupaj 283.766,47 100,0 

 

 

IZKAZI PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
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 31.12.2015. 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=861+862-863+864) 860 3.214.267 3.308.535 97,2 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 3.214.267 3.308.535 97,2 

  

povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 862 0 0 0,0 
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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 59 0,0 

763 C) drugi prihodki 866 277 10.487 2,6 

  
Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 

(867=868+869) 867 1.906 1 0,0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 0 0 0,0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 1.906 1 0,0 

  D) celotni prihodki (870=860+865+866+867) 870 3.216.450 3.319.082 96,9 

  
E) stroški blaga, materiala in storitev 

(871=872+873+874) 871 616.860 702.134 87,9 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 872 0 0 0,0 

460 stroški materiala 873 140.777 151.797 92,7 

461 stroški storitev 874 476.083 550.337 86,5 

  F) stroški dela (875=876+877+878) 875 2.429.336 2.449.801 99,2 

del 464 plače in nadomestila plač 876 1.945.159 1.968.618 98,8 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 309.615 314.293 98,5 

del 464 drugi stroški dela 878 174.562 166.890 104,6 

462 G) amortizacija 879 133.380 144.062 92,6 

463 H) rezervacije 880 0 0 0,0 

465 J) drugi stroški 881 8.582 7.292 117,7 

467 K) finančni odhodki 882 841 1.486 56,6 

468 L) drugi odhodki 883 13 500 2,6 

  
M) prevrednotovalni poslovni odhodki 

(884=885+886) 884 78 1.440 5,4 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0 0,0 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 78 1.440 5,4 

  
N) celotni odhodki 

(887=871+875+879+880+881+882+883+884) 887 3.189.090 3.306.715 96,4 

  O) presežek prihodkov (888=870-887) 888 27.360 12.367 221,2 

  P) presežek odhodkov (889=887-870) 889 0 0 0,0 

del 80 davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0,0 

del 80 

presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka (891=888-890) 891 27.360 12.367 221,2 
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del 80 

presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka (892=(889+890) oz. 

(890-888) 892 0 0 0,0 

  
presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 0,0 

  

povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju (celo število) 894 97 96 100,0 

  število mesecev poslovanja 895 12 12 100,0 

 

 

 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2015 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 2.429.335,67 EUR, sredstva za izplačilo so prispevale občine 

ustanoviteljice in pogodbene partnerice. Izvajanje nalog OOK je pokrilo Ministrstvo za kulturo. 

Stroške dela za izvedbo programa javnih del smo financirali iz sredstev Zavoda RS za zaposlovanje in 

občin, ki so izrazile javni interes za izvedbo programov javnih del.  V stroških dela so zajete naslednje 

postavke: plače I. bruto, prispevki na plače in  drugi osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela so  

predstavljali 62,27 % vseh porabljenih sredstev v letu 2015 in so bili skoraj v enaki višini kot leta 

2014 (99,16 %). Plače smo obračunali in izplačali za povprečno 90 redno zaposlenih in 7 zaposlenih 

preko programov javnih del. S 1.4.2015 je bilo sproščeno napredovanje v plačne razrede in nazive, 

izplačilo je bilo možno s 1. decembrom 2015. Povprečna plača je v letu 2015 znašala 1.671,10 EUR (I. 

bruto) in je bila za 1,2 % nižja kot leta 2014, ko je znašala 1.691,25 EUR. V stroške dela  je bilo 

vključeno izplačilo 2. obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij, zato je bila plača malenkost višja. 

Stroški dela - 2015 2.429.335,67 100,00 

I. bruto 1.945.159,07 80,07 

prispevki na plače 309.615,14 12,74 

drugi izdatki za zaposlene 174.561,46 7,19 
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Razdelitev drugih izdatkov 174.561,46 100,00 

regres za letni dopust 35.404,89 20,28 

povračila stroškov prehrane med delom 75.003,96 42,97 

povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 46.070,93 26,39 

jubilejne nagrade 3.320,69 1,90 

odpravnine ob upokojitvi 9.233,04 5,29 

premije kolektivnega dodatnega pokojnin.  zavarovanja 5.527,95 3,17 

 
Materialni stroški 

 

Stroški materiala in storitev so znašali 626.375,21 EUR, od tega stroški materiala 140.777,40 EUR in 

stroški storitev 476.082,64 EUR. Občine so za pokritje materialnih stroškov prispevale 72,3 % 

sredstev, državni proračun 3,7 %, iz lastnih prihodkov smo pokrili 24,0 % materialnih stroškov. 

Večina  materialnih stroškov, na katere smo lahko vplivali, se je znižala, kar je prikazano v tabelah 

stroškov materiala in stroškov storitev. 

 

Stroški materiala 

V spodnji preglednici so prikazani stroški materiala po posameznih postavkah za leto 2015 in 

primerjava z letom 2014. Iz preglednice so razvidni deleži znotraj stroškov materiala in  primerjava 

med letoma. Celotni stroški materiala so v letu 2015 znašali  140.777,40 EUR in so bili v primerjavi z 

letom 2014 nižji za 7,2 %. Največji delež stroškov materiala so predstavljali stroški ogrevanja, ki so 

znašali 45.382,77 EUR ali 32,24 % vseh stroškov materiala, sledijo jim stroški električne energije v 

višini 39.807,38 EUR z 28,28 %.  

 

 2015 odstotek 2014 

indeks 

14/15 

Stroški materiala skupaj 140.777,40 100,00 151.796,76 92,74 

knjigoveški material in material za opremo 

gradiva 11.472,74 8,15 22.035,95 52,06 

material za izposojo 8.409,82 5,97 7.834,47 107,34 

material za čiščenje 71,62 0,05 274,26 26,11 

material za  vzdrževanje opreme 3.867,18 2,75 5.196,67 74,42 

pisarniški material 6.178,45 4,39 10.433,10 59,22 

material za prireditve in razstave 6.443,75 4,58 5.434,83 118,56 

stroški ogrevanja 45.382,77 32,24 39.458,35 115,01 

goriva in maziva za prevozna sredstva 15.457,60 10,98 19.307,15 80,06 

električna energija 39.807,38 28,28 37.563,06 105,97 

stroški drobnega inventarja 1.169,13 0,83 2.160,15 54,12 

drugi stroški materiala 2.516,96 1,79 2.098,77 119,93 

 

Stroški storitev 

Stroški storitev so v letu 2015 znašali 476.082,64 EUR in so bili v primerjavi z letom 2014 nižji za 

74.254,48 EUR oziroma 13,49 %. Stroške storitev smo v celoti znižali zaradi zmanjšanja proračunskih 

sredstev za materialne stroške, saj smo bili primorani večji del lastnih prihodkov nameniti pokrivanju 

osnovnih obratovalnih stroškov knjižnice in jih nismo, kot v letu 2014, namenili za obnovo in 

vzdrževanje enot. Poleg tega smo uspeli znižati stroške varovanja objektov, v dogovoru z izvajalcem 

varovanja smo znižali pogodbeno ceno. Največji delež stroškov storitev zajemajo stroški čiščenja 
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prostorov v višini 84.802,31 EUR oziroma 17,81 % vseh stroškov storitev. Sledijo jim stroški 

najemnin v višini 52.584,45 EUR in 11,05 %.  

Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih so v letu 2015 znašali 19.801,05 EUR in so bili slaba 2 

% nižji kot leta 2014. Stroški izobraževanja na redno zaposlenega so znašali 220,01 EUR. Zaposleni 

so se udeležili strokovnih izobraževanj glede na potrebe delovnega procesa. Večino strokovnih 

izobraževanj smo izvedli v lastni režiji, sodelavci so znanje prenašali na druge sodelavce, zato smo 

stroške tudi znižali. 

Vsi stroški storitev so v nadaljevanju prikazani po postavkah, deležih in primerjalno z letom 2014.  

  2015 odstotek 2014 

indeks 

14/15 

Stroški storitev skupaj 476.082,64 100,00 550.337,12 86,51 

telefonske storitve 13.266,73 2,79 13.649,34 97,20 

stroški najetih računalniških linij 24.171,88 5,08 24.410,86 99,02 

poštnina in kurirske storitve 13.817,53 2,90 13.281,10 104,04 

tekoče vzdrževanje računalniške in komunikacijske  opreme 25.403,39 5,34 15.814,88 160,63 

tekoče  in investicijsko vzdrževanje druge opreme 15.744,84 3,31 80.977,34 19,44 

tekoče vzdrževanje in popravila vozil 5.490,15 1,15 10.574,42 51,92 

najemnine za poslovne prostore 52.584,45 11,05 53.505,29 98,28 

obratovalni stroški 10.838,37 2,28 12.500,92 86,70 

storitve varovanja  zgradb in prostorov 19.691,84 4,14 24.302,34 81,03 

stroški čiščenja 84.802,31 17,81 100.954,11 84,00 

druge najemnine, zakupnine in licenčnine 8.066,73 1,69 9.902,16 81,46 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 4.040,04 0,85 4.223,45 95,66 

voda 2.183,51 0,46 1.435,55 152,10 

odvoz smeti 6.222,21 1,31 5.885,63 105,72 

stroški medknjižnične izposoje 870,16 0,18 1.158,51 75,11 

pristojbine za registracijo vozil 2.196,61 0,46 733,11 299,63 

zavarovalne premije za motorna vozila 7.822,98 1,64 6.244,24 125,28 

zavarovalne  premije za opremo 11.923,05 2,50 11.496,25 103,71 

storitve - prireditve in razstave 16.771,81 3,52 9.396,59 178,49 

dnevnice 2.200,56 0,46 2.668,95 82,45 

nočnine 2.404,55 0,51 2.577,67 93,28 

prevozni stroški za službena potovanja 1.419,66 0,30 2.002,88 70,88 

drugi izdatki za službena potovanja 878,83 0,18 874,75 100,47 

stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih 12.897,45 2,71 12.058,67 106,96 

prevozni stroški in storitve 3.225,70 0,68 2.256,14 142,97 

stroški zdravniških pregledov 1.669,49 0,35 1.320,00 126,48 

reprezentanca 1.431,67 0,30 1.092,06 131,10 

stroški storitev organizacijam za plačilni promet 2.656,77 0,56 2.763,31 96,14 

članarine 2.650,00 0,56 2.535,00 104,54 

stroški reklame in propagande 6.282,25 1,32 11.962,47 52,52 
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založniške in tiskarske storitve 26.126,81 5,49 21.110,24 123,76 

drugi stroški storitev 47.218,20 9,92 39.834,31 118,54 

plačila po podjemnih pogodbah 0,00 0,00 1.709,95 0,00 

pačila po podjemnih pogodbah - posebni davek 0,00 0,00 390,84 0,00 

plačila avtorskih honorarjev 39.112,11 8,22 44.733,79 87,43 

 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH PORABNIKOV 

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 2015 so bili realizirani prihodki po denarnem toku v višini 3.806.770 

EUR, kar je 1,85 % manj ko leto prej. Odhodki  po denarnem toku so znašali  3.924.023 EUR in bili 

za 0,98 % višji kot leta 2014.  
 

členitev 

kontov naziv konta 

oznaka 

za AOP 

znesek                     

tekoče leto 

znesek                                           

predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431) 401 3.806.770 3.878.622 

  
1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(402=403+420) 402 3.767.414 3.845.102 

  
A. prihodki iz sredstev javnih financ 

(403=404+407+410+413+418+419) 403 3.494.170 3.560.904 

  
a. prejeta sredstva iz državnega proračuna 

(404=405+406) 404 300.331 434.770 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 155.961 150.261 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 144.370 284.509 

  

b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(407=408+409) 407 3.193.839 3.126.134 

del 7401 

prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 

porabo 408 2.820.931 2.779.924 

del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 372.908 346.210 

  
c. prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

(410=411+412) 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=414+415+416+417) 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 
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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=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 273.244 284.198 

del 7130 

prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 

javne službe 421 268.700 273.166 

del 7102 prejete obresti 422 0 94 

del 7100 

prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 

del 7141 drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 1.250 10.755 

72 kapitalski prihodki 425 400 0 

730 prejete donacije iz domačih virov 426 2.894 183 

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=432+433+434+435+436) 431 39.356 33.520 

del 7310 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 39.356 33.520 

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=438+481) 437 3.924.023 3.885.767 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 3.884.667 3.852.247 

  
A. plače in drugi izdatki zaposlenim 

(439=440+441+442+443+444+445+446) 439 2.154.739 2.059.881 

del 4000 plače in dodatki 440 1.963.092 1.886.507 

del 4001 regres za letni dopust 441 35.405 35.082 

del 4002  povračila in nadomestila 442 120.406 120.137 

del 4003 sredstva za delovno uspešnost 443 14.085 9.338 

del 4004 sredstva za nadurno delo 444 5.673 4.122 

del 4005 plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 drugi izdatki zaposlenim 446 16.078 4.695 

  
B. prispevki delodajalcev za socialno varnost 

(447=448+449+450+451+452) 447 320.437 315.314 

del 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 171.360 167.297 

del 4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 140.321 134.961 

del 4012 prispevek za zaposlovanje 450 1.249 1.270 
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del 4103 prispevek za starševsko varstvo 451 1.978 1.904 

del 4105 

premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 452 5.529 9.882 

  

C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 

službe 

(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 594.040 702.633 

del 4020 pisarniški in splošni material in storitve 454 219.974 237.009 

del 4021 posebni material in storitve 455 30.091 33.153 

del 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 111.297 117.670 

del 4023 prevozni stroški in storitve 457 31.512 36.061 

del 4024 izdatki za službena potovanja 458 6.565 8.043 

del 4025 tekoče vzdrževanje 459 45.043 114.661 

del 4026 poslovne najemnine in zakupnine 460 74.441 81.227 

del 4027 kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028  davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 drugi operativni odhodki 463 75.117 74.809 

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=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 470 815.451 774.419 

4200 nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 nakup prevoznih sredstev 472 294.430 0 

4202 nakup opreme 473 57.230 102.287 

4203 nakup drugih osnovnih sredstev 474 460.095 664.170 

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 3.696 7.962 

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=482+483+484) 481 39.356 33.520 

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 39.356 33.520 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

(485=401-437) 485 0 0 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV  NAD PRIHODKII 

(486=437-401) 486 117.253 7.145 
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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=501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511) 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=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 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=500-512) 524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500) 525 0 0 

 
 

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


118 
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 2015/Dragica Turjak 
Velja od: 1.3.2016 
                         MK/0 Zapis št. 125 
 

 

 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 

V izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatki o 

odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V letu 2015 nismo imeli najetih posojil. 

 

členitev 

kontov naziv konta 

oznaka 

za 

AOP 

znesek - 

tekoče leto 

znesek - 

predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559) 550 0 0 

500 

domače zadolževanje 

(551=552+553+554+555+556+557+558) 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=561+569) 560 0 0 

550 

odplačila domačega dolga 

(561=562+563+564+565+566+567+568) 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=550-560) 570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571=560-550) 571 0 0 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(572=(485+524+570) - (486+525+571)) 572 0 0 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(573=(486+525+571) - (485+524+570)) 573 117.253 7.145 

 

 

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 predvsem prihodke od 
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fotokopij, prihodke od knjigoveznice, prihodke Univerze za TŽO za šolnine in prispevek za krožke, 

prihodke od prodaje revije, prihodke od najemnin, prihodke od izvedbe izobraževanja in prihodke od 

izdelave zapisa za bibliografijo. 

 

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=661+662-663+664) 660 3.174.911 39.356 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 3.174.911 39.356 

  

povečanje vrednosti zalog in nedokončane 

proizvodnje 662 0 0 

  

zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 663 0 0 

761 prihodki od prodaje blaga in materiala 664 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 277 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI (666=668+669) 667 1.906 0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 0 0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 1.906 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 

(670=660+665+666+667) 670 3.177.094 39.356 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV (671=672+673+674) 671 577.504 39.356 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 672 0 0 

460 stroški materiala 673 138.809 1.968 

461 stroški storitev 674 438.695 37.388 

  STROŠKI DELA (675=676+677+678) 675 2.429.336 0 

del 464 plače in nadomestila plač 676 1.945.159 0 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 309.615 0 

del 464 drugi stroški dela 678 174.562 0 

462 G) AMORTIZACIJA 679 133.380 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 8.582 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 841 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 13 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI (684=685+686) 684 78 0 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0 0 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 78 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 

(687=671+675+679+680+681+682+683+684) 687 3.149.734 39.356 
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  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688=670-687) 688 27.360 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (689=687-670) 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=688-690) 691 27.360 0 

del 80 

presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka (692=(689+690) 

oz. (690-688)) 692 0 0 

  
presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 0 0 

 

 

BILANCA STANJA 
 

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=002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 803.459 551.857 146 

00 

neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 002 13.024 14.367 91 

01 popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 003 5.053 6.555 77 

02 nepremičnine 004 1.012.503 1.012.503 100 

03 popravek vrednosti nepremičnin 005 588.305 557.930 105 

04 oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 006 10.867.634 10.320.309 105 

05 

popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev 007 10.496.344 10.230.837 103 

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=013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 420.183 606.643 69 

10 

denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive 

vrednostnice 013 226 220 103 

11 dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 014 179.242 297.522 60 

12 kratkoročne terjatve do kupcev 015 1.619 1.348 120 

13 dani predujmi in varščine 016 0 0 0 

14 

kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 017 229.257 299.820 76 

15 kratkoročne finančne naložbe 018 0 0 0 

16 kratkoročne terjatve iz financiranja 019 0 0 0 
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17 druge kratkoročne terjatve 020 9.839 7.733 127 

18 neplačani odhodki 021 0 0 0 

19 aktivne časovne razmejitve 022 0 0 0 

  C) zaloge (023=024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0 0 

30 obračun nabave materiala 024 0 0 0 

31 zaloge materiala 025 0 0 0 

32 zaloge drobnega inventarja in embalaže 026 0 0 0 

33 nedokončana proizvodnja in storitve 027 0 0 0 

34 proizvodi 028 0 0 0 

35 obračun nabave blaga 029 0 0 0 

36 zaloge blaga 030 0 0 0 

37 druge zaloge 031 0 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ (032=001+012+023) 032 1.223.642 1.158.500 106 

99 aktivni konti izvenbilančne evidence 033 0 0 0 

  

D) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 

razmejitve 

(034=035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 365.232 358.000 102 

20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 035 52 91 57 

21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036 194.166 236.201 82 

22 kratkoročne obveznosti do dobavitevljev 037 119.762 69.138 173 

23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 038 30.472 38.362 79 

24 

kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 039 15.500 8.928 174 

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 5.280 5.280 100 

  

E) lastni viri in dolgoročne obveznosti 

(044=045+046+047+048+049+050+051+052-

053+054+055+056+057+058-059) 044 858.410 800.500 107 

90 splošni sklad 045 0 0 0 

91 rezervni sklad 046 0 0 0 

92 dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047 12.395 20.199 61 

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 neopredemetena 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 056 818.656 767.934 107 

981 obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 057 0 0 0 
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985 presežek prihodkov nad odhodki 058 27.359 12.367 221 

986 presežek odhodkov nad prihodki 059 0 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ (060=034+044) 060 1.223.642 1.158.500 106 

99 pasivni konti izvenbilančne evidence 061 0 0 0 

 
Pojasnila pomembnejših postavk bilance stanja 

 

V bilanci stanja so prikazani podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na koncu 

obračunskega obdobja, na dan 31.12.2015. 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. 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Za nabavo in obnovo opreme smo porabili 360.831,31 EUR. Nabavili smo za 23.049,17 EUR 

knjižnične opreme (pohištvo), za 40.042,18 EUR računalniške in programske opreme ter za 820,59 

EUR druge opreme oziroma strojev in naprav. Za vzdrževanje opreme smo porabili 3.021,75 EUR 

dolgoročnih sredstev.  Zamenjali smo 16 let star kombi, za novega smo odšteli 24.190,44 EUR. S 

pomočjo ministrstva in občin smo nabavili nov bibliobus v vrednosti 269.707,18 EUR. Skupaj smo 

nabavili 259 novih osnovnih sredstev.  

nabavljena oprema kos vrednost 

računalniki in računalniška oprema     

osebni računalnik 33 13.645,67 

prenosni računalnik 5 6.114,64 

monitor 24 3.100,88 

programska oprema 37 3.686,82 

tiskalnik 20 4.161,33 

naprava za neprekinjeno napajanje 1 5.903,57 

čitalec črtne kode 33 3.063,88 

usmerjevalnik 3 235,43 

antena za usmerjevalnik 1 54,87 

mrežno stikalo 1 8,72 

optični čitalec - skener 1 66,37 

pohištvo in knjižnična oprema     

ekonom oprema z regali 3 13.784,90 

omara 5 3.209,67 

polica 5 1.682,57 

izposojevalni pult 1 1.847,71 

garderobno stojalo 3 197,48 

boks za slikanice 1 304,45 

projekcijsko platno na stojalu 1 98,46 

stol 73 1.437,68 

zaboj 2 486,25 

druga oprema     

mobilni telefon 3 735,92 

dvd predvajalnik 1 84,67 

vozila     
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kombi 1 24.190,44 

avtobus - bibliobus 1 269.707,18 

 

Opremo smo nabavili s sredstvi: 

 

 Ministrstva za kulturo, v višini 161.090,00 EUR  (IKT oprema 11.090,00 in bibliobus 

150.000,00), 

 Mestne občine Maribor v višini 86.939,90 EUR (IKT oprema 7.740,90 in bibliobus 

79.199,00), 

 Občine Duplek, v višini 4.609,00 EUR (bibliobus), 

 Občine Kungota, v višini 3.271,00 EUR (bibliobus), 

 Občine Lovrenc na Pohorju, v višini 6.240,00 EUR (knjižnična oprema 3.218,25 in 

vzdrževanje opreme 3.021,75), 

 Občine Miklavž na Dravskem polju, v višini 4.374 EUR (bibliobus), 

 Občine Pesnica, v višini 5.162,00 EUR (bibliobus), 

 Občine Rače-Fram, v višini 4.797,00 EUR (bibliobus), 

 Občine Starše, v višini 2.803,00 EUR (bibliobus), 

 Občine Šentilj, v višini 5.785,00 EUR (bibliobus), 

 donacij, v višini 1.420,00 EUR (bibliobus), 

 lastnimi sredstvi, pridobljenimi z zaračunavanjem storitev javne službe (lastni prihodki in  

presežki prihodkov nad odhodki) v višini 74.340,41 EUR (IKT oprema 7.438,54, kombi 

24.190,44, bibliobus 22.059,92, pohištvo 19.830,92, druga oprema 820,59). 

 

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 106.667,97 EUR smo pokrili iz obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 94.094,80 EUR, iz prihodkov, 

pridobljenih z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne službe v višini 12.519,92 EUR in iz 

dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za osnovna sredstva, v višini 53,25 EUR. 

Amortizacijo knjižničnega gradiva v vrednosti 518.917,75 EUR smo pokrili v breme obveznosti za 

sredstva, prejeta v upravljanje v višini 398.058,35 EUR in v breme lastnih sredstev 120.859,40 EUR. 

 

Oprema, vodena v registru osnovnih sredstev, je že precej iztrošena. Odpisana je v višini 78,5 %. 

Opreme v enotah Duplek, Hoče in Kamnica 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 58,1%. Ostalih nepremičnin (stavb), kjer delujejo enote knjižnice, nimamo v upravljanju. 

 

Inventurna komisija je, s stanjem na dan 31.12.2015, popisala vsa sredstva in obveznosti do virov 

sredstev. Komisija ni ugotovila odstopanj med dejanskim in knjižnim stanjem opreme, ki jo je izvedla 

s čitalcem črtne kode. Po poročilu in sklepih smo odpisali nekaj zastarelih, iztrošenih računalnikov in 

tiskalnikov, čitalcev črtne kode, zastarelo programsko opremo in nekaj pohištva (police, stole, pult, 

stojala), ki ni bilo več primerno za uporabo. Odpisali smo tudi  16 let star  kombi, ki smo ga uspeli 

prodati za 400,00 EUR in 18 let star bibliobus, ki smo ga dali v uporabo Zvezi prijateljev mladine 

Maribor. Vsa odpisana oprema je bila  zastarela, v celoti amortizirana in brez sedanje vrednosti.   
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V letu 2015 je bil opravljen popis knjižničnega gradiva v enotah Bistrica ob Dravi in Duplek. 

Komisija je predlagala za odpis 9.279 enot knjižničnega gradiva, od tega 5.835 izvodov knjig, 1.061 

enot neknjižnega gradiva in 2.383 letnikov serijskih publikacij.  

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 

zmanjšanje 

PV 

znesek 

amortizac

ije 

znesek - 

neodpisana 

vrednost 

(31.12.) 

znesek -  

prevredno

tenje 

zaradi 

okrepitve 

znesek -  

prevredno

tenje 

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=701+702+703+704

+705+706+707) 700 10.347.179 10.795.322 882.597 5.409 331.205 331.205 625.586 803.459 0 0 

A. dolgoročno odloženi 

stroški 701 7.184 0 5.869 5.409 0 0 0 7.644 0 0 

B. dolgoročne 

premoženjske pravice 702 7.183 6.555 0 0 1.803 1.803 301 327 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 

E. zgradbe 705 1.012.503 557.930 0 0 0 0 30.375 424.198 0 0 

F. oprema 706 1.602.428 1.512.956 357.810 0 238.867 238.867 75.992 371.290 0 0 

. druga opredmetena 
osnovna sredstva 707 8.717.881 8.717.881 518.918 0 90.535 90.535 518.918 0 0 0 

II. neopredmetena 

sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v lasti 

(708=709+710+711+712

+713+714+715) 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=717+718+719+720

+721+722+723) 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 
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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 

 

 
KRATKOROČNA SREDSTVA 
 

Denarna sredstva na dan 31.12.2015  zajemajo: 

 gotovino v blagajni v višini 226,47 EUR, 

 sredstva na podračunu pri UJP Slovenska Bistrica v višini 179.241,63 EUR. 

Terjatve do kupcev, na dan 31.12.2015, znašajo 1.619,40 EUR. Med kratkoročnimi terjatvami do 

uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupini 14, so zajete terjatve v višini 229.257,22 EUR. 

Nanašajo se na sredstva za plače, materialne stroške in knjižnično gradivo,  ki jih  za leto 2015 

dolgujejo občinski in državni proračun: 

 konto 140, 6.243,55 EUR, za javna dela december 2015 

 konto 141, 222.597,39 EUR, od tega: Občina Hoče Slivnica 11.708,40 EUR, Občina Lovrenc 

na Pohorju 6.366,60 EUR, Občina Šentilj 1.818,84 EUR, Mestna občina Maribor 164.481,28 

EUR, Občina Ruše 5.918,28 EUR, Občina Kungota 24.800,00 EUR, Občina Duplek 7.251,53  

EUR in Občina Selnica ob Dravi 252,46 EUR. Terjatve do občinskih proračunov se nanašajo 

na plače, javna dela in materialne stroške za december 2015. Dolg Občine Kungota predstavlja  

še 68,5 % pogodbene vrednosti za leto 2015.  

 konto 142         7,00  EUR 

 konto 143     409,28  EUR 

V bilanci stanja so izkazane še druge terjatve v skupni višini 9.838,40 EUR, in sicer do Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje, za refundacije boleznin (6.841,88 EUR), terjatve za vstopni DDV (2.606,12 

EUR) in terjatve do zavarovalnice Maribor (390,40 EUR). 

 

Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku. Vsem 

dolžnikom so bili poslani opomini in IOP obrazci. V letu 2016 bomo nadaljevali s spremljanjem 

terjatev in opominjanjem. 

 

 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 

Skupne kratkoročne obveznosti znašajo 365.231,54 EUR. V nadaljevanju so obveznosti razčlenjene po 

skupinah obveznosti v bilanci stanja, na dan 31.12.2015. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme iz naslova prodanih darilnih bonov znašajo 52,00 EUR. 

Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete plače II. bruto za mesec december 2015, v 

višini 223.160,96 EUR. Obveznosti so bile poravnane v januarju 2016. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so na dan 31.12.2015 znašale 119.761,86 EUR. 

Zapadlost v letu 2016. 

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 1.476,47 EUR,  so zajete:  

 obveznosti za davek na dodano vrednost 528,58 EUR, 
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 ostale kratkoročne obveznosti (premije za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, druge 

kratkoročne obveznosti ) za  december 2015,  v višini 947,89 EUR. 

Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 15.500,25 

EUR. 

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev (začasno odloženi prihodki) so zajeta sredstva v višini 

5.280,00 EUR. Namenjena bodo pokrivanju stroškov Knjižnice Ruše. Med prihodke jih bomo 

prenesli, ko bodo nastali stroški. 

 

 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 11.028,44 EUR so oblikovane iz namenskih sredstev 

za pokrivanje stroškov rezervnega sklada (NV, Np), oblikovanega na podlagi stanovanjskega zakona v 

višini 7.643,45 EUR ter neplačanih prispevkov in nagrade za preseganje kvote za invalide nad kvoto v 

višini 3.384,99 EUR, v skladu s predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

Oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za rezervni sklad bomo porabljali v skladu z 

odločitvami in obvestili upravitelja (Staninvest) stavbe knjižnice v Novi vasi. Sredstva za invalide nad 

kvoto bomo porabili za pokrivanje 75 % stroškov plače za invalida nad kvoto, ki smo ga na podlagi 

soglasja Mestne občine Maribor, zaposlili za čas porabe sredstev v Knjižnici Tezno. 

Na kontu 922 so izkazane prejete namenske donacije, za pokrivanje stroškov amortizacije bibliobusa, 

v skupni višini 1.420,00 EUR (donatorji: Simfin d.o.o., Rudl Boštjan s.p., Impol 2000 d.d., Alumat 

d.o.o., Avtomehanika Potočnik, GDES d.o.o., Fabjan d.o.o., Snaga d.o.o., Bojan Petek). 

Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta 2015, v višini 27.359,27 EUR.  

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje (konto 980), na dan 31.12.2015 znašajo 818.655,99 EUR 

in so razdeljena na: 

 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 802.908,53 EUR, 

 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Duplek 4.436,16 EUR, 

 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 2.484,22 EUR, 

 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Miklavž  4.209,97 EUR, 

 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Rače-Fram 4.617,11 EUR, 

 

 

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN 

POSOJIL 
 

V  knjižnici nimamo dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

 

vrsta naložb oziroma 

posojil 
oznaka 
za AOP 

znesek 
naložb 

in danih 

posojil 
(1.1.) 

znesek 

popravkov 
naložb in 

danih 

posojil 
(1.1.) 

znesek 

povečan
ja 

naložb 

in danih 
posojil 

znesek 

povečanj 
popravkov 

naložb in 

danih 
posojil 

znesek 

zmanjša
nja 

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.) 

knjigovods

ka 

vrednost 
naložb in 

danih 

posojil 
(31.12.) 

znesek 
odpisani

h 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=801+806+813+814) 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A. naložbe v delnice 

(801=802+803+804+805) 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=807+808+809+810

+811+812) 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. naložbe v deleže v 

javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. naložbe v deleže v 

finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. naložbe v deleže v 

privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. naložbe v deleže 

državnih družb, ki imajo 

obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. naložbe v deleže 

državnih družb, ki imajo 

obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. naložbe v deleže v 

tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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=815+816+817+818) 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=820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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


128 
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 2015/Dragica Turjak 
Velja od: 1.3.2016 
                         MK/0 Zapis št. 125 
 

 

A. dolgoročno dana 

posojila 

(820=821+822+823+824

+825+826+827+828) 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. dolgoročno dana 

posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. dolgoročno dana 

posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. dolgoročno dana 

posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. dolgoročno dana 

posojila finančnim 

institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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=830+831) 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=833+834) 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=800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 za področje javnih naročil 

 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: notranja in zunanja presoja sistema vodenja kakovosti 

po standardu ISO 9001:2008 – za celotno področje poslovanja 

 

V MARIBORSKI KNJIŽNICI je vzpostavljen(o): 

 

1. primerno kontrolno okolje 

 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

 

2. upravljanje s tveganji: 

 

2.1. cilji so realni in merljivi, tj. 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 
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2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 

ravnanja z njimi 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

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, 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 2348250 

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Modra revizijska hiša, d.o.o., 

Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana 

 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto, na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: 

da 
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: julij 2015 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. 
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V letu 2015 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; 

 notranja in zunanja certifikacijska presoja za standard ISO 9001 – 2008; 

 spremembe internih pravilnikov v skladu z zakonskimi spremembami. 

 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 

obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za 

njihovo obvladovanje): 

 Velik dejavnik tveganja, v smislu nevarnosti za uporabnike in zaposlene, predstavljajo 

neustrezni prostori osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Od leta 2008 so intenzivno tekle 

aktivnosti za pridobitev novih ustreznejših prostorov. V letu 2014 je bilo pridobljeno gradbeno 

dovoljenje in izvedbena dokumentacija PZI. Več let so napredovanje investicije zavirali 

birokratski postopki in  pritožbe strank v postopku, zdaj pa niso zagotovljena finančna 

sredstva. Tudi v letu 2015 smo vložili veliko dela in truda, da bi se investicija končno začela.  

Investitor, Mestna občina Maribor, bi morala pristopiti veliko bolj proaktivno in najti možnost 

za pridobitev evropskih sredstev. 

 Pomembno tveganje je nezadostno število zaposlenih, omejitve zaposlovanja zaradi 

omejevalne zakonodaje, kar predstavlja neizpolnjevanje kadrovskih potreb Mariborske 

knjižnice v skladu s standardi za splošne knjižnice. Tveganje obvladujemo s pomočjo 

zaposlitev v programih javnih del in z zaposlitvami za določen čas. 

 Tveganje predstavlja tudi neizpolnjevanje zakonskih obvez občin ustanoviteljic in pogodbenih 

partneric. Zakon o knjižničarstvu ne vsebuje mehanizma, ki bi občine prisilil k financiranju 

knjižnice v obsegu, določenem v zakonu in podzakonskih aktih, zato vse bolj reducirajo 

sredstva celo za najosnovnejše delovanje in nakup knjižničnega gradiva.   

Dragica Turjak, direktorica 
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PREGLED DELA PO OBČINAH          PRILOGA 1 

 

 
OBČINA DUPLEK 

 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 656 16 24 20 716 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 21.423 374 583 126 22.506 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.411 46 8 45 3.510 

zaloga 103.223 1.898 406 191 105.718 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke.  

 



2 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 
136 359 495 

Bibliobus 
341 95 436 

skupaj 
477 454 931 

 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Duplek 
1.748 4.633 6.381 506 6.887 

Bibliobus 
3.272 800 4.072 0 4.072 

skupaj 
5.020 5.433 10.453 506 10.959 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica 

Duplek 8.879 12.446 21.325 154 907 1.061 665 367 1.032 9.698 13.720 23.418 

Bibliobus 
10.975 4.406 15.381 0 93 93 758 81 839 11.733 4.580 16.313 

skupaj 
19.854 16.852 36.706 154 1.000 1.154 1.423 448 1.871 21.431 18.300 39.731 
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Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 22 8 30 747 977 1.724 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 22 8 30 747 977 1.724 

 

Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Duplek 8.070 15 

Bibliobus* 16.558 0 

skupaj 24.628 15 

 

 

Dostopni elektronski viri 
 

Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list RS Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem 

pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS Info, EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, TAX FIN LEX, Encyclopedia 

Britanica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, Spletni portal Pia. 
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Bibliobus 

100 postankov, 145 ur odprtosti, 1.210 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 
40 14 54 393 71 464 0 464 1.136 354 1.490 0 0 0 46 9 55 1.182 363 1.545 

Sp. Duplek 
88 25 113 776 219 995 0 995 3.436 1.364 4.800 0 5 5 533 44 577 3.969 1.413 5.382 

Zg. Duplek 
12 21 33 147 222 369 0 369 975 1.264 2.239 0 76 76 17 6 23 992 1.346 2.338 

Korena 
151 26 177 1.311 187 1.498 0 1.498 3.662 944 4.606 0 7 7 43 12 55 3.705 963 4.668 

Žitečka vas 
50 9 59 645 101 746 0 746 1.766 480 2.246 0 5 5 119 10 129 1.885 495 2.380 

skupaj 
341 95 436 3.272 800 4.072 0 4.072 10.975 4.406 15.381 0 93 93 758 81 839 11.733 4.580 16.313 

 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dvorjane 0 0 0 0 0 0 

Sp. Duplek 0 0 0 0 0 0 

Zg. Duplek 0 0 0 0 0 0 

Korena 0 0 0 0 0 0 

Žitečka vas 0 0 0 0 0 0 

skupaj 0 0 0 0 0 0 
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OBČINA HOČE - SLIVNICA 

 
Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 892 17 47 43 999 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 30.975 613 948 243 32.779 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 
474 764 1.238 

Bibliobus 
3 12 15 

skupaj 
477 776 1.253 

Postajališče bibliobusa v Rogozi je bilo l. 2005 ukinjeno, a program  na bibliobusu beleži člane postajališča iz Rogoze, ki so sedaj aktivni v drugih enotah. 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Hoče 
4.678 14.093 18.771 301 19.072 
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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 
29.997 41.852 71.849 718 1.441 2.159 3.829 1.162 4.991 34.544 44.455 78.999 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 61 4 65 1.680 612 2.292 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 61 4 65 1.680 612 2.292 

 

 
Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Duplek 8.070 15 

Bibliobus* 16.558 0 

skupaj 24.628 15 

 

 

Dostopni elektronski viri 
 

Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list RS Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem 

pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS Info, EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, TAX FIN LEX, Encyclopedia 

Britanica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, Spletni portal Pia. 
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OBČINA KUNGOTA 

Potujoča knjižnica 

 

Bibliobus  

63 postankov, 79 ur odprtosti, 1.526 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 
9 19 28 57 160 217 0 217 522 1.209 1.731 0 11 11 9 11 20 531 1.231 1.762 

Svečina 
34 32 66 264 266 530 0 530 1.531 1.242 2.773 0 22 22 46 11 57 1.577 1.275 2.852 

Sp. Kungota 
86 7 93 441 145 586 0 586 1.517 594 2.111 0 2 2 45 23 68 1.562 619 2.181 

skupaj 
129 58 187 762 571 1.333 0 1.333 3.570 3.045 6.615 0 35 35 100 45 145 3.670 3.125 6.795 

 
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 
40 50 90 122 350 472 0 472 409 1.180 1.589 0 0 0 0 0 0 409 1.180 1.589 
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 776 6 19 34 835 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 22.921 382 871 82 24.256 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
251 277 528 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
1.750 2.779 4.529 70 4.599 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 
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Knjižnica Lovrenc 
7.255 8.802 16.057 45 356 401 440 463 903 7.740 9.621 17.361 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 13 4 17 782 889 1.671 

 

 

Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Lovrenc 

na Pohorju 

 

2.795 

 

75 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list RS Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem 

pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS Info, EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, TAX FIN LEX, Encyclopedia 

Britanica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, Spletni portal Pia. 
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MESTNA OBČINA MARIBOR 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 5.169 167 0 45 5.381 

Čitalnica 290 18 0 377 685 

Pionirska knjižnica Rotovž 1.836 113 3 65 2.017 

Knjižnica Tabor 1.252 20 99 50 1.421 

Knjižnica Nova vas 2.321 287 29 96 2.733 

Pionirska knjižnica Nova vas 1.160 128 118 24 1.430 

Knjižnica Kamnica 765 16 53 47 881 

Knjižnica Pekre 1.090 14 58 59 1.221 

Knjižnica Pobrežje 1.567 30 58 69 1.724 

Knjižnica Studenci 503 1 26 30 560 

Knjižnica Tezno 1.287 16 43 44 1.390 

Izposoja na domu 0 0 0 15 15 

Filmski center 54 370 2 2 428 

Depozitarna zbirka 111 10 0 502 623 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 17.405 1.190 489 1.425 20.509 
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Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 119.824 3.531 10 311 123.676 

Čitalnica 7.191 340 0 3.443 10.974 

Pionirska knjižnica Rotovž 45.064 3.689 235 764 49.752 

Knjižnica Tabor 43.332 746 671 116 44.865 

Pionirska knjižnica Tabor 3.084 176 1 18 3.279 

Knjižnica Nova vas 48.336 8.768 918 317 58.339 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
35.893 6.601 1.186 77 43.757 

Knjižnica Kamnica 26.467 528 1.207 189 28.391 

Knjižnica Pekre 25.901 335 1.788 207 28.231 

Knjižnica Pobrežje 38.702 696 941 189 40.528 

Knjižnica Studenci 22.859 326 578 79 23.842 

Knjižnica Tezno 42.194 728 991 216 44.129 

Izposoja na domu 0 1 0 75 76 

Filmski center 71 6.384 211 5 6.671 

Depozitarna zbirka 853 265 0 1.598 2.716 

Vzajemna knjižnica 2.333 0 0 0 2.333 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 462.104 33.114 8.737 7.604 511.559 
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Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.411 46 8 45 3.510 

zaloga 103.223 1.898 406 191 105.718 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke.  

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 28 7.031 7.059 

Čitalnica 1 113 114 

Pionirska knjižnica Rotovž 2.186 940 3.126 

Knjižnica Tabor 6 2.006 2.012 

Pionirska knjižnica Tabor 227 272 499 

Knjižnica Nova vas 3 3.021 3.024 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 2.638 992 3.630 

Knjižnica Kamnica 346 448 794 

Knjižnica Pekre 234 437 671 

Knjižnica Pobrežje 694 1.264 1.958 

Knjižnica Studenci 112 212 324 

Knjižnica Tezno 504 1.080 1.584 

Izposoja na domu 0 21 21 

Izposoja v bolnišnico 0 178 178 

Bibliobus 227 264 491 

skupaj 7.206 18.279 25.485 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Rotovž 
4.221 124.364 128.585 616 129.201 

Čitalnica 
34 7.803 7.837 500 8.337 

Pionirska knjižnica Rotovž 
22.340 18.002 40.342 2.143 42.485 

Knjižnica Tabor 
758 34.576 35.334 530 35.864 

Pionirska knjižnica Tabor 
0 4 4 0 4 

Knjižnica Nova vas 
2.129 58.034 60.163 1.590 61.753 

Pionirska knjižnica Nova vas 
26.911 13.173 40.084 4.017 44.101 

Knjižnica Kamnica 
8.497 9.111 17.608 1.083 18.691 

Knjižnica Pekre 
3.970 9.965 13.935 1.193 15.128 

Knjižnica Pobrežje 
6.950 25.721 32.671 715 33.386 

Knjižnica Studenci 
1.550 3.784 5.334 5 5.339 

Knjižnica Tezno 
4.966 19.013 23.979 868 24.847 

Izposoja na domu 
0 529 529 0 529 

Izposoja v bolnišnico 
0 654 654 1 655 

Bibliobus 
1.777 2.927 4.704 0 4.704 

skupaj 
84.103 327.660 411.763 13.261 425.024 
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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 3.498 306.121 309.619 3 260 263 292 43.494 43.786 3.793 349.875 353.668 

Čitalnica 0 229 229 17 15.717 15.734 0 7 7 17 15.953 15.970 

Pionirska knjižnica Rotovž 120.767 9.256 130.023 868 1.185 2.053 22.729 982 23.711 144.364 11.423 155.787 

Knjižnica Tabor 1.362 70.049 71.411 60 6.697 6.757 18 4.552 4.570 1.440 81.298 82.738 

Pionirska knjižnica Tabor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 1.699 130.168 131.867 0 10.929 10.929 41 11.850 11.891 1.740 152.947 154.687 

Pionirska knjižnica Nova vas 120.267 6.994 127.261 692 1.585 2.277 30.780 774 31.554 151.739 9.353 161.092 

Knjižnica Kamnica 22.514 25.147 47.661 385 1.438 1.823 3.743 1.363 5.106 26.642 27.948 54.590 

Knjižnica Pekre 23.612 31.102 54.714 155 1.142 1.297 2.216 1.642 3.858 25.983 33.886 59.869 

Knjižnica Pobrežje 37.697 62.225 99.922 573 4.305 4.878 1.535 2.091 3.626 39.805 68.621 108.426 

Knjižnica Studenci 6.104 13.207 19.311 229 855 1.084 534 535 1.069 6.867 14.597 21.464 

Knjižnica Tezno 24.995 47.170 72.165 10 3.166 3.176 1.684 1.566 3.250 26.689 51.902 78.591 

Izposoja na domu 15 1.280 1.295 0 879 879 0 0 0 15 2.159 2.174 

Izposoja v bolnišnico 23 765 788 0 3 3 0 5 5 23 773 796 

Bibliobus 10.062 12.956 23.018 0 201 201 757 315 1.072 10.819 13.472 24.291 

skupaj 372.615 716.669 1.089.284 2.992 48.362 51.354 64.329 69.176 133.505 439.936 834.207 1.274.143 
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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 0 120 0 120 303 12.402 0 12.705 

Čitalnica 0 10 0 10 0 2.143 0 2.143 

Pionirska knjižnica Rotovž 201 10 0 211 6.128 1.977 0 8.105 

Knjižnica Tabor 0 11 0 11 0 2.930 0 2.930 

Knjižnica Nova vas 0 18 0 18 0 3.288 0 3.288 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
174 10 0 184 5.119 2.632 0 7.751 

Knjižnica Kamnica 39 26 0 65 1.624 2.706 0 4.330 

Knjižnica Pekre 23 19 0 42 1.792 1.450 0 3.242 

Knjižnica Pobrežje 42 5 0 47 2.042 854 0 2.896 

Knjižnica Studenci 29 2 0 31 991 447 0 1.438 

Knjižnica Tezno 22 8 0 30 1.079 1.441 0 2.520 

Knjižnični cikel 0 0 15 15 0 0 322 322 

Bibliobus 14 1 0 15 302 151 0 453 

Služba za mlade bralce 16 21 0 37 684 1.857 0 2.541 

skupaj 560 261 15 836 20.064 34.278 322 54.664 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Rotovž 29.312 247 

Čitalnica Rotovž 2.121 0 

Pionirska knjižnica Rotovž 11.500 0 

Knjižnica Tabor 5.150 57 

Knjižnica Nova vas 10.688 80 

Pionirska knjižnica Nova vas 10.251 123 

Knjižnica Kamnica 6.549 40 

Knjižnica Pekre 2.306 81 

Knjižnica Pobrežje 10.300 203 

Knjižnica Studenci 2.263 0 

Knjižnica Tezno 5.294 0 

skupaj 95.734 831 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list RS Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem 

pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS Info, EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, TAX FIN LEX, Encyclopedia 

Britanica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, Spletni portal Pia 
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Potujoča knjižnica 

 
Bibliobus 

165 postankov, 207 ur odprtosti, 2.465 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 

Bresternica 
7 28 35 86 356 442 0 442 677 1.653 2.330 0 5 5 21 26 47 698 1.684 2.382 

Brezje 
4 16 20 67 222 289 0 289 372 1.586 1.958 0 21 21 8 3 11 380 1.610 1.990 

Dogoše 
12 23 35 77 289 366 0 366 1.041 1.482 2.523 0 0 0 24 8 32 1.065 1.490 2.555 

Gaj 
4 7 11 34 143 177 0 177 294 589 883 0 4 4 79 10 89 373 603 976 

Malečnik 
115 42 157 931 218 1.149 0 1.149 1.902 1.235 3.137 0 7 7 90 23 113 1.992 1.265 3.257 

Razvanje 
10 18 28 69 228 297 0 297 507 1.929 2.436 0 75 75 20 16 36 527 2.020 2.547 

Henkel* 
0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž-

Rapočeva 
0 58 58 14 225 239 0 239 374 453 827 0 15 15 130 85 215 504 553 1.057 

VDC Polž-Park 

mladih 
0 1 1 3 282 285 0 285 423 476 899 0 54 54 25 64 89 448 594 1.042 

Košaki-vrtec 
21 2 23 190 255 445 0 445 1.792 986 2.778 0 2 2 238 14 252 2.030 1.002 3.032 

Košaki-šola 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Košaški dol 
0 0 0 24 75 99 0 99 182 319 501 0 0 0 26 20 46 208 339 547 

Zrkovci 
9 1 10 70 24 94 0 94 322 143 465 0 0 0 3 2 5 325 145 470 

Konč.postajališče 
8 0 8 10 139 149 0 149 27 112 139 0 0 0 0 2 2 27 114 141 

Drugo 
37 58 95 202 471 673 0 673 2.149 1.993 4.142 0 18 18 93 42 135 2.242 2.053 4.295 
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Skupaj 
227 264 491 1.777 2.927 4.704 0 4.704 10.062 12.956 23.018 0 201 201 757 315 1.072 10.819 13.472 24.291 

 
*Postajališče bibliobusa v Henklu je bilo leta 2007 ukinjeno,  a program na bibliobusu beleži člane postajališča, ki so sedaj aktivni 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. 

 

 

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 80 80 0 200 200 0 200 0 190 190 0 0 0 0 0 0 0 190 190 

Bolnišnična 

šola 
302 13 315 257 430 687 0 687 1.011 0 1.011 0 0 0 0 0 0 1.011 0 1.011 

Sončni dom 
0 25 25 0 170 170 0 170 0 176 176 0 0 0 0 0 0 0 176 176 

VDC Sožitje 
0 17 17 0 101 101 0 101 216 20 236 0 0 0 0 0 0 216 20 236 

Dom starejših 

Tezno 
0 45 45 0 160 160 0 160 0 271 271 0 0 0 0 0 0 0 271 271 

Materinski 

dom 
27 23 50 27 23 50 0 50 54 115 169 0 0 0 0 0 0 54 115 169 

skupaj 
329 203 532 284 1.084 1.368 0 1.368 1.281 772 2.053 0 0 0 0 0 0 1.281 772 2.053 
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OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

 
Bibliobus 

105 postankov, 111 ur odprtosti, 963 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 
13 31 44 130 289 419 0 419 938 1.428 2.366 0 44 44 13 1 14 951 1.473 2.424 

Dobrovce 
30 28 58 271 335 606 1 607 1.560 1.276 2.836 0 76 76 77 17 94 1.637 1.369 3.006 

Dravski dvor 
13 19 32 73 169 242 0 242 688 1.093 1.781 0 18 18 23 8 31 711 1.119 1.830 

Miklavž-šola 
20 18 38 158 292 450 0 450 1.382 1.489 2.871 0 16 16 33 30 63 1.415 1.535 2.950 

Skoke 
24 26 50 141 192 333 0 333 786 1.278 2.064 0 29 29 24 28 52 810 1.335 2.145 

skupaj 
100 122 222 773 1.277 2.050 1 2.051 5.354 6.564 11.918 0 183 183 170 84 254 5.524 6.831 12.355 
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OBČINA PESNICA 

 
Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 614 1 37 21 673 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 20.470 393 1.087 70 22.020 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.411 46 8 45 3.510 

zaloga 103.223 1.898 406 191 105.718 

* 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 
103 219 322 

Bibliobus 
213 99 312 

skupaj 
316 318 634 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Pesnica 
988 3.464 4.452 370 4.822 

Bibliobus 
1.628 871 2.499 0 2.499 

skupaj 
2.616 4.335 6.951 370 7.321 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 
8.224 10.148 18.372 121 367 488 499 547 1.046 8.844 11.062 19.906 

Bibliobus 
9.073 5.226 14.299 0 203 203 249 86 335 9.322 5.515 14.837 

skupaj 
17.297 15.374 32.671 121 570 691 748 633 1.381 18.166 16.577 34.743 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 4 0 4 83 9 92 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 4 0 4 83 9 92 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

 

Knjižnica Pesnica 

 

359 

 

4 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list RS Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem 

pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS Info, EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, TAX FIN LEX, Encyclopedia 

Britanica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, Spletni portal Pia 

 

 

Potujoča knjižnica 
 

Bibliobus 

60 postankov, 95 ur odprtosti, 1.501 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 
116 47 163 926 258 1.184 0 1.184 4.536 1.302 5.838 0 9 9 43 22 65 4.579 1.333 5.912 

Jarenina 
19 20 39 110 147 257 0 257 788 1.184 1.972 0 146 146 32 4 36 820 1.334 2.154 

Pernica-šola 
74 31 105 525 357 882 0 882 2.554 1.950 4.504 0 42 42 75 17 92 2.629 2.009 4.638 

Pernica-vrtec 
4 1 5 67 109 176 0 176 1.195 790 1.985 0 6 6 99 43 142 1.294 839 2.133 

skupaj 
213 99 312 1.628 871 2.499 0 2.499 9.073 5.226 14.299 0 203 203 249 86 335 9.322 5.515 14.837 
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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 

Dom starejših 

Idila 
0 31 31 0 266 266 0 266 0 441 441 0 0 0 0 0 0 0 441 441 
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OBČINA RAČE - FRAM 

 
Bibliobus 

78 postankov, 98 ur odprtosti, 1.106 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 
34 35 69 250 398 648 0 648 2.212 1.843 4.055 0 14 14 38 6 44 2.250 1.863 4.113 

Podova 
18 19 37 157 187 344 0 344 1.267 1.145 2.412 0 27 27 37 35 72 1.304 1.207 2.511 

Rače 
25 46 71 218 518 736 0 736 2.554 3.107 5.661 0 49 49 48 19 67 2.602 3.175 5.777 

Sp. Gorica 
19 12 31 101 158 259 0 259 580 1.216 1.796 0 14 14 13 45 58 593 1.275 1.868 

skupaj 
96 112 208 726 1.261 1.987 0 1.987 6.613 7.311 13.924 0 104 104 136 105 241 6.749 7.520 14.269 
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OBČINA RUŠE 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 1.295 20 23 42 1.380 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 429 1 15 16 461 

skupaj 1.724 21 38 58 1.841 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 31.132 612 905 182 32.831 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 17.607 244 877 60 18.788 

skupaj 48.739 856 1.782 242 51.619 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
378 798 1.176 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
84 106 190 

skupaj 
462 904 1.366 

 

 



26 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Ruše 
4.187 11.383 15.570 355 15.925 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
966 3.184 4.150 94 4.244 

skupaj 
5.153 14.567 19.720 449 20.169 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
20.364 32.569 52.933 404 1.714 2.118 1.584 1.227 2.811 22.352 35.510 57.862 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 4.862 9.034 13.896 220 746 966 699 666 1.365 5.781 10.446 16.227 

skupaj 
25.226 41.603 66.829 624 2.460 3.084 2.283 1.893 4.176 28.133 45.956 74.089 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 33 5 37 687 314 1.001 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 
8 5 13 515 641 1.156 

skupaj 41 10 50 1.202 955 2.157 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Ruše 2.002 58 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 1.765 0 

skupaj 3.767 58 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list RS Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem 

pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS Info, EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, TAX FIN LEX, Encyclopedia 

Britanica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, Spletni portal Pia 
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 
1.710 47 58 52 1.867 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 
18.711 288 883 54 19.936 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.411 46 8 45 3.510 

zaloga 103.223 1.898 406 191 105.718 

* 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 59 51 110 

Bibliobus 
79 44 123 

skupaj 
138 95 233 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Selnica 

ob Dravi 
1.801 3.062 4.863 1.419 6.282 

Bibliobus 
189 368 557 0 557 

skupaj 
1.990 3.430 5.420 1.419 6.839 

 

 

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 5.322 8.401 13.723 173 490 663 597 689 1.286 6.092 9.580 15.672 

Bibliobus 
1.244 2.146 3.390 0 0 0 59 10 69 1.303 2.156 3.459 

skupaj 
6.566 10.547 17.113 173 490 663 656 699 1.355 7.395 11.736 19.131 
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Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 
10 4 14 506 1.913 2.419 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 10 4 14 506 1.913 2.419 

 
 

Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

 

Knjižnica Selnica ob Dravi 

 

2.793 

 

0 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list RS Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem 

pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS Info, EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, TAX FIN LEX, Encyclopedia 

Britanica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, Spletni portal Pia 
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Potujoča knjižnica 

 

Bibliobus 

30 postankov, 56 ur odprtosti, 591 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 

Selnica ob Dravi 
69 36 105 151 265 416 0 416 916 1.720 2.636 0 0 0 39 8 47 955 1.728 2.683 

Fala 
10 8 18 38 103 141 0 141 328 426 754 0 0 0 20 2 22 348 428 776 

skupaj 
79 44 123 189 368 557 0 557 1.244 2.146 3.390 0 0 0 59 10 69 1.303 2.156 3.459 

 

 

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 

Gradišče na 

Kozjaku 
4 11 15 24 77 101 0 101 52 160 212 0 0 0 0 0 0 52 160 212 



32 

 

OBČINA STARŠE 

 
Bibliobus 

122 postankov, 152 ur odprtosti, 1.927 km 

 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Brunšvik 
23 11 34 239 189 428 0 428 1.202 782 1.984 0 2 2 28 9 37 1.230 793 2.023 

Marjeta 
21 39 60 131 171 302 0 302 828 1.182 2.010 0 74 74 18 28 46 846 1.284 2.130 

Prepolje 
25 25 50 202 289 491 0 491 1.247 1.184 2.431 0 14 14 17 24 41 1.264 1.222 2.486 

Rošnja 
21 26 47 185 275 460 0 460 953 1.233 2.186 0 47 47 82 22 104 1.035 1.302 2.337 

Starše 
19 39 58 186 411 597 0 597 2.056 2.599 4.655 0 31 31 38 35 73 2.094 2.665 4.759 

Zlatoličje 
31 30 61 268 254 522 0 522 1.191 1.124 2.315 0 15 15 35 8 43 1.226 1.147 2.373 

skupaj 
140 170 310 1.211 1.589 2.800 0 2.800 7.477 8.104 15.581 0 183 183 218 126 344 7.695 8.413 16.108 
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OBČINA ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 1.091 23 25 60 1.199 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 26.384 521 937 224 28.066 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.411 46 8 45 3.510 

zaloga 103.223 1.898 406 191 105.718 

* 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 
340 369 709 

Bibliobus 
132 126 258 

skupaj 
472 495 967 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Šentilj 
5.517 7.646 13.163 379 13.542 

Bibliobus 
1.235 1.016 2.251 3 2.254 

skupaj 
6.752 8.662 15.414 382 15.796 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 
21.615 26.076 47.691 214 1.678 1.892 1.675 1.632 3.307 23.504 29.386 52.890 

Bibliobus 
5.994 5.925 11.919 0 58 58 383 120 503 6.377 6.103 12.480 

skupaj 
27.609 32.001 59.610 214 1.736 1.950 2.058 1.752 3.810 29.881 35.489 65.370 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 79 10 89 1.912 1.353 3.265 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 79 10 89 1.912 1.353 3.265 
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Statistika informacij 

 
 Število informacij Od tega domoznanske 

 

Knjižnica Šentilj 

 

2.719 

 

15 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list RS Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem 

pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS Info, EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, TAX FIN LEX, Encyclopedia 

Britanica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, Spletni portal Pia 

 

 

Bibliobus 
74 postankov, 112 ur odprtosti, 1.634 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 
27 18 45 264 186 450 0 450 967 796 1.763 0 13 13 82 15 97 1.049 824 1.873 

Selnica ob 

Muri 
7 14 21 40 164 204 0 204 223 908 1.131 0 21 21 4 4 8 227 933 1.160 

Sladki Vrh 
33 70 103 262 418 680 3 683 2.297 2.674 4.971 0 18 18 78 20 98 2.375 2.712 5.087 

Zg. Velka 
65 24 89 669 248 917 0 917 2.507 1.547 4.054 0 6 6 219 81 300 2.726 1.634 4.360 

skupaj 
132 126 258 1.235 1.016 2.251 3 2.254 5.994 5.925 11.919 0 58 58 383 120 503 6.377 6.103 12.480 
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OBMOČJE KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA 

Občini Slovenska Bistrica in Oplotnica 

 

Bibliobus  

137 postankov, 199 ur odprtosti, 3.598 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 
37 11 48 325 179 504 0 504 693 1.814 2.507 0 4 4 86 28 114 779 1.846 2.625 

Impol 
0 50 50 28 621 649 0 649 1.075 3.984 5.059 0 12 12 22 38 60 1.097 4.034 5.131 

Laporje 
24 16 40 162 270 432 0 432 1.302 1.505 2.807 0 0 0 46 11 57 1.348 1.516 2.864 

Sp. Polskava 
69 14 83 661 245 906 1 907 1.409 1.122 2.531 0 60 60 68 27 95 1.477 1.209 2.686 

Šmartno na P. 
45 9 54 275 111 386 0 386 900 908 1.808 0 2 2 117 16 133 1.017 926 1.943 

Zg. Ložnica 
16 12 28 59 145 204 0 204 941 979 1.920 0 6 6 62 13 75 1.003 998 2.001 

Veliko Tinje* 
3 1 4 0 6 6 0 6 87 108 195 0 0 0 2 3 5 89 111 200 

Oplotnica 
27 5 32 313 113 426 0 426 2.312 655 2.967 0 5 5 97 13 110 2.409 673 3.082 

skupaj 
221 118 339 1.823 1.690 3.513 1 3.514 8.719 11.075 19.794 0 89 89 500 149 649 9.219 11.313 20.532 

 
Op. Postajališče bibliobusa na Velikem Tinju je bilo z letom 2011 ukinjeno, a program na bibliobusu beleži člane postajališča, ki so sedaj aktivni na drugih postajališčih. 
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PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI ZA MLADE BRALCE   PRILOGA 2a 
Služba za mlade bralce: pripravile Meta Blagšič, Lea Hedl in Maja Logar,  

pri pionirskih enotah v sodelovanju z Andrejo Erdlen in Agico Kovše 

Oznako D imajo prireditve domoznanskega značaja 

 

 

 
Tematske razstave 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ 

3 tematske razstave; obisk: 1.800 (1.350 otrok, 450 odraslih) 

 

O nevidnem otroku (januar – marec; prenos iz decembra 2014) 

Razstava je vabila v čarobni svet mumintrolov in njihovih prijateljev, ki jih je ustvarila pred sto leti 

rojena finsko – švedska pisateljica in ilustratorka Tove Jansson. V svojem bogatem ustvarjalnem 

življenju je zagovarjala osebno svobodo, strpnost in iskanje samega sebe, rdeča nit vseh njenih zgodb 

pa je čudenje in veselje do življenja in sveta. Avtorica razstave je Zdenka Gajser. 

Obisk: 600 (450 otrok, 150 odraslih) 

 

Zelena jopica – razstava ilustracij Tine Brinovar (april – junij) 

V počastitev mednarodnega dneva knjig za 

otroke in Andersenovega rojstnega dne, 2. aprila,  

smo pripravili razstavo ilustracij mlade, v 

pristopih zelo raznovrstne ilustratorke Tine 

Brinovar. Prireditev se je povezovala z 

otvoritvijo razstave v Pionirski knjižnici Nova 

vas, kjer je bila ustvarjalka gostja dogodka. 

Razstavo smo domislili, organizirali in pripravili 

v Službi za mlade bralce (Meta Blagšič, Zdenka 

Gajser, Robert Kereži, Maja Logar) v enoti jo je 

postavil Robert Kereži, nadaljevala pa se je s 

sklopom plakatov na Rotovškem trgu, ki je 

povzemal ilustratorkin celotni opus.  

Obisk: 600 (450 otrok, 150 odraslih) 

 

Črka, kako ti je ime? (oktober, november) 

Izumljanje pisave je bilo za človeka počasno in zapleteno opravilo. Najprej je bila želja, da bi se 

razumeli z zarisanimi znaki. Prvi ljudje so se sporazumevali z gibi. Za tiste, ki so si bili blizu, so ti gibi 

postali znaki. Na tem in na drugem koncu sveta se je človeštvo trudilo, da bi zapisalo svojo zgodovino. 

Kako se rodi črka? Avtorici zanimive razstave sta Darja Barber in Zdenka Gajser. 

Obisk: 400 (300 otrok, 100 odraslih) 

 

Otroci pa na drevesih rastejo (december) 

Nekoč so matere štajerskim otrokom pripovedovale, da so zrasli na drevesu. Drevesa imajo v vseh 

kulturah posebno simboliko življenja, rodovitnosti, bivališča božanskih in demonskih bitij ter 

kozmosa. Mnogi miti, legende in pravljice opisujejo, kako je junak plezal po deblu v vrtoglave višave. 

Razstava prinaša nekaj najlepših drobcev ljudskih in sodobnih pravljic iz »drevesnega« izročila. 

Razstavo je pripravila Zdenka Gajser, povezovala se je z razstavo Čar dreves v Pionirski knjižnici 

Nova vas.  

Obisk: 200 (150 otrok, 50 odraslih) 
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PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS 

4 tematske razstave; obisk: 2.703 (1.836 otrok, 867 odraslih)  

- vodstva po razstavi: 11 skupin; obisk: 303 (276 otrok, 27 odraslih) 

- ogled: 2.400 (1.560 otrok, 840 odraslih) 

 

Enkrat je bil en grad (januar – marec) - D 

V razstavi smo predstavili gradove južne strani Pohorja, na katere danes spominjajo predvsem 

razvaline in pripovedi, ohranjene v ljudskem izročilu. Vključevala je zgodovinski oris gradov, 

etnografske eksponate, zapise ljudskih pripovedi in odlomke literarnih del, bogatili so jo likovni 

izdelki učencev osnovnih šol, ki so krajevno vezane na predstavljene gradove: Osnovna šola Fram, 

Osnovna šola Šmartno na Pohorju, Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Podružnica Kebelj, 

Osnovna šola Zreče in Osnovna šola Vitanje. Razstavne eksponate so nam posodili tudi pri Zavodu za 

varstvo kulturne dediščine, OE Maribor. Strokovni del je prispeval zgodovinar Andrej Gulič. Maketo 

temeljev gradu Gornji Maribor, kot so bili odkriti pri arheoloških raziskavah leta 2011, je izdelal Vid 

Kmetič. Otvoritev smo izpeljali z dvema dogodkoma, z dopoldnevom za otroke in pripovedovalskim 

večerom za odrasle. Razstavo smo v času Zimskih pravljičnih veselih počitnic in Pravljičnega dne 

navezali na vsebine in program obeh dogodkov in jo tako še dodatno nadgradili. Razstavo je domislila, 

pripravila in postavila Agica Kovše, ki je skupine po njej tudi vodila. 

Obisk: 720 (497 otrok, 223 odraslih) 

- vodstvo po razstavi: 5 skupin; obisk: 120 (107 otrok, 13 odrasli)  

- ogled: 600 (390 otrok, 210 odraslih) 

 

Raziskovanje miške Mice – razstava izvirnih ilustracij Tine Brinovar  (april - junij) 

V počastitev 2. aprila, mednarodnega dneva knjig 

za otroke, smo pripravili razstavo izvirnih ilustracij 

Tine Brinovar. Predstavljene so bile ilustracije iz 

slikanic Miška Mica v arhivu, Miška Mica najde 

Leopoldovo pismo Rozaliji (avtorici obeh slikanic 

sta Nataša Budna Kodrič in Barbara Pešak Mikec) 

in Narišimo črke (Uroš Vošnjak). Ker se vsebina 

slikanic o miški Mici navezuje na delo v arhivu in 

je tudi sicer povezana s kulturno dediščino, smo si v 

Nadškofijskem arhivu Maribor in Pokrajinskem 

arhivu Maribor izposodili nekatere primerke 

arhivskega gradiva, na ZVKD, OE Maribor so nam 

posodili repliko pečatnika Ulrika III. Mariborskega, 

v Pokrajinskem muzeju Maribor pa star črnilnik in 

posodico za posipanje peska iz 19. stoletja.  

Otvoritev razstave smo povezali s srečanjem z ilustratorko. V sodelovanju s Službo za mlade bralce, ki 

je razstavo za celotno mrežo domislila (Meta Blagšič, Zdenka Gajser, Robert Kereži, Maja Logar), je 

razstavo v enoti pripravila in postavila Agica Kovše ter izvedla tudi obe vodstvi. 

Obisk: 642 (428 otrok, 214 odraslih) 

- vodstvo po razstavi: 2 skupini; obisk: 42 (38 otrok, 4 odrasli)  

- ogled: 600 (390 otrok, 210 odraslih)  

 

Čudežna Perzija (julij - november) 

Razstava je skozi slikovni material in razstavne eksponate prikazala svet sodobnega Irana in 

zgodovinske Perzije. Razgrnila je kulturno bogat svet pesnikov, pisateljev in zgodovinskih krajev, 

vključevala je fotografije mag. Igorja Černeta, ki je tudi avtor razstave. 

Obisk: 1.000 (650 otrok, 350 odraslih) 
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Čar dreves (december) 

V razstavi smo predstavili pravljični svet dreves slovenske ljudske zakladnice. Pravljice Zdravilno 

jabolko, Zlata orehova vejica, O začarani jelši, Ptica zlatoper in nekatere druge so ilustrirali učenci 

Osnovne šole Franceta Prešerna, Osnovne šole Gustava Šiliha, Osnovne šole Leona Štuklja in 

Osnovne šole Tabor I. Izdelali so tudi viseča zlata jabolka in iz naravnih materialov poustvarili 

pravljična bitja, ki živijo v gozdu. Razstavo so bogatili eksponati iz zbirk Draga Šorga, Alojzije Vetrih 

in Zofije Vetrih ter fotografije nekaterih izjemnih dreves v Sloveniji. Razstavo je pripravila in 

postavila Agica Kovše, po njej je skupine ob pravljicah tudi popeljala. Razstava se je povezala z 

razstavo Otroci pa na drevesih rastejo v Pionirski knjižnici Rotovž. 

Obisk: 341 (261 otrok, 80 odraslih) 

- vodstvo po razstavi: 4 skupine; obisk: 141 (131 otrok, 10 odrasli)  

- ogled: 200 (130 otrok,70 odraslih) 

 

 

KNJIŽNICA TEZNO 

1 tematska razstava; obisk: 600 (450 otrok, 150 odraslih) 

 

Vse naše družine (februar – april) 

Razstavo, ki nam je približala družine v njenih raznovrstnostih, sta v Knjižnici Tezno postavili Anica 

Horvat in Alenka Nežmah. 

Obisk: 600 (450 otrok, 150 odraslih) 

 

 

KNJIŽNICA POBREŽJE 

2 tematski razstavi; obisk: 1.600 (1.200 otrok, 400 odraslih) 

 

Vse si delimo (januar;  prenos iz decembra 2014) – D 

Razstavo likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Pobrežje je v sodelovanju z vzgojiteljicami pripravila 

Rosvita Zorjan. 

Obisk: 200 (150 otrok, 50 odraslih) 

 

Grad, gradiček, reci mi … (april – junij) – D 

Likovna dela so razstavljali otroci iz Vrtca Pobrežje. V sodelovanju z vzgojiteljicami sta jo postavili 

Milica Gobec in Rosvita Zorjan. 

Obisk: 600 (450 otrok, 150 odraslih)  

 

Razstava razglednic Naša mala knjižnica (julij – oktober)  

V sodelovanju z Osnovno šolo Draga Kobala, KUD-om Sodobnost in Vodnikovo založbo, smo 

pripravili razstavo razglednic in otroške ustvarjalnosti. Razstavo sta v enoti postavili Milica Gobec in 

Rosvita Zorjan.  

Obisk: 800 (600 otrok, 200 odraslih)  

 

 

KNJIŽNICA STUDENCI 

2 tematski razstavi; obisk:  600 (360 otrok, 240 odraslih)  

 

Svetovi Tine Brinovar – razstava ilustracij Tine Brinovar  

(april – maj)  

Razstavo so v Službi za mlade bralce domislili in gradivo zanjo pripravili 

Meta Blagšič, Zdenka Gajser, Robert Kereži in Maja Logar, v enoti jo je 

postavila Dragica Mlakar.  
Obisk: 200 (120 otrok, 80 odraslih)  

 

Mali umetniki (junij – september) – D 
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V sodelovanju z vzgojiteljicami iz Vrtca Studenci je razstavo pripravila Dragica Mlakar. 

Obisk: 400 (240 otrok, 160 odraslih)  

 

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

3 tematske razstave; obisk: 900 (470 otrok, 430 odraslih) 

 

100. letnica rojstva Franeta Milčinskega – Ježka (januar; prenos iz decembra 2014) 

Življenje in ustvarjanje Franeta Milčinskega – Ježka je še zmeraj zanimivo in vredno razkrivanja 

vedno novim bralcem in obiskovalcem. Razstavo je v Knjižnici Kamnica pripravila Monika Čermelj. 

Obisk: 100 (50 otrok, 50 odraslih) 

 

Spomladanski živ žav (februar – marec) – D  

Pomladno vzdušje so v Knjižnici Kamnica razstavili otroci iz Vrtca Borisa Pečeta, enote Kamnica. 

Razstavo je pripravila Monika Čermelj. 

Obisk: 200 (100 otrok, 100 odraslih) 

 

Nace, Rudi, Lipe – razstava izvirnih ilustracij Tine Brinovar (april – maj)  

Razstava ilustracij iz slikanice Majde Koren je del večje 

razstave slogovno raznolike ilustratorke Tine Brinovar, ki se 

je v Mariborski knjižnici predstavila ob 2. aprilu, 

mednarodnem dnevu knjig za otroke. Razstavo so v okviru 

Službe za mlade bralce domislili in gradivo zanjo pripravili 

pripravili Meta Blagšič, Zdenka Gajser, Robert Kereži in 

Maja Logar, v enoti jo je postavila Monika Čermelj.  

Obisk: 200 (120 otrok, 80 odraslih) 

 

Ustvarjamo v prostem času (junij – september) – D 

Zaposleni Osnovne šole Kamnica se predstavljajo otrokom in odraslim obiskovalcem knjižnice skozi 

njihove zanimive in pestre ustvarjalnosti in umetnosti. Razstavo je postavila Monika Čermelj. 

Obisk: 400 (200 otrok, 200 odraslih) 

 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

4 tematske razstave; obisk: 922 (560 otrok, 362 odraslih) 

- vodstvo po razstavi: 1 skupina; obisk: 22 (20 otrok, 2 odrasla) - D 

- ogled: 900 (540 otrok, 360 odraslih) 

 

Ustvarjalnost zimskih dni (februar - marec)  – D  

V sodelovanju z Vrtcem Studenci (enota Limbuš) smo predstavili likovne izdelke otrok na temo zime. 

Razstavo je v sodelovanju z vzgojiteljico organizirala in uredila Metka Lipnik. Obisk: 200 (120 otrok, 

80 odraslih) 

 

Praznovanje – razstava izvirnih ilustracij Tine Brinovar (april) 

Ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, 

smo razstavili izvirne ilustracije Tine Brinovar iz 

slikanic Razvozlanke, Plastenka praznuje veliko noč in 

Modro pišče. Razstavo so v okviru Službe za mlade 

bralce domislili in oblikovali Meta Blagšič, Zdenka 

Gajser, Robert Kereži in Maja Logar, v enoti sta jo 

postavila Robert Kereži in Metka Lipnik. Vodstvo po 

razstavi je izpeljala Metka Lipnik.  

Obisk: 122 (80 otrok, 42 odraslih) 

- vodstvo po razstavi: 1 skupina; obisk: 22 (20 

otrok, 2 odrasla), ogled: 100 (60 otrok, 40 odraslih) 
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Igriva Pomlad (april – junij) – D 

Otroci iz Vrtca Studenci, enota Limbuš so razstavili likovna dela, ki so predstavljala pomladanska 

občutja. Razstava je nastala pod mentorstvom Saše Krefl in Metke Lipnik. 

Obisk: 300 (180 otrok, 120 odraslih) 

 

Take poletne (julij – september) 

V knjižnici smo pričarali poletno vzdušje z razstavo misli, slikanic in pesmi o poletju. Razstavo je 

pripravila Metka Lipnik. 

Obisk: 300 (180 otrok, 120 odraslih) 

 

 

KNJIŽNICA ŠENTILJ 

1 tematska razstava; obisk: 290 (179 otrok, 111 odraslih) 

- vodstvo po razstavi: 5 skupin; obisk: 90 (79 otrok, 11 odraslih) 

- ogled: 200 (100 otrok, 100 odraslih) 

 

Narišimo črke in razvozlanke – razstava izvirnih 

ilustracij Tine Brinovar (april – maj) 

Ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke, je 

Knjižnica Šentilj predstavila dela inovativne ilustratorke 

Tine Brinovar. Na ogled so bile ilustracije iz knjig 

Narišimo črke Uroša Vošnjaka  in Razvozlanke Manje 

Žugman Širnik. Razstavo so v Službi za mlade bralce 

zasnovali in pripravili Meta Blagšič, Zdenka Gajser, Robert 

Kereži in Maja Logar, v enoti jo je postavila Sabina Kotnik.  
Obisk: 200 (100 otrok, 100 odraslih) 

 

KNJIŽNICA DUPLEK 

1 tematska razstava; obisk: 96 (67 otrok, 29 odraslih) 

- vodstvo po razstavi: 2 skupini; obisk: 46 (42 otrok, 4 odrasli) 

- ogled: 50 (25 otrok, 25 odraslih) 

 

Šola iz zemlje (prenos razstave iz decembra 2014) 

Razstava je bila pripravljena za odrasle bralce in je zato vodena pri statistikah za odrasle, mag. 

Tatjana Jamnik je po njej popeljala skupini osnovnošolskih otrok.  

- vodstvo po razstavi: 2 skupini; obisk: 46 (42 otrok, 4 odrasli) 

 

Zgodba prijateljstva (december) – D 

Sošolki in prijateljici iz 5. r. OŠ Duplek Lia in Anja sta pred tremi leti združili moči in začeli skupaj 

ustvarjati na likovnem, glasbenem in literarnem področju. Razstavo smo pripravili kot podporno 

prireditev 2. večeru poezije in mladosti, postavila jo je mag. Tatjana Jamnik. 

Obisk: 50 (25 otrok, 25 odraslih) 

 

KNJIŽNICA HOČE 

2 tematski razstavi; obisk: 300 (210 otrok, 90 odraslih) 

 

Koga se strah boji? – razstava ilustraciije Tine Brinovar (april – maj)  

V počastitev 2. aprila, mednarodnega dneva knjig za otroke, smo pod okriljem Službe za mlade bralce 

tudi v Knjižnici Hoče pripravili razstavo del Tine 

Brinovar  iz slikanice Koga se strah boji. Predstavljene 

ilustracije so sooblikovale podobo stilno pestre 

razstave. Razstavo so organizirali in pripravili Meta 

Blagšič, Zdenka Gajser, Robert Kereži in Maja Logar, v 

enoti jo je postavila Suzana Slavič. 

Obisk: 180 (120 otrok, 60 odraslih) 
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Poljub z noskom (maj)  

Prenos razstave iz Knjižnice Bistrica ob Dravi je predstavljala otroško ljubezensko poezijo. Razstavo 

je postavila Suzana Slavič.  

Obisk: 100 (70 otrok, 30 odraslih) 

 

 

KNJIŽNICA BISTRICA OB DRAVI  

2 tematski razstavi; obisk: 450 (310 otrok, 140 odraslih) 

 

Poljub z noskom – ljubezen v poeziji (februar – marec)  

Razstava je predstavljala mladinsko poezijo na plakatih. Spremljalo jo je knjižno gradivo in poezija 

Gregorja Preaca. Razstavo sta pripravili Milena Perko in Ana Pernat. 

Obisk: 200 (140 otrok, 60 odraslih) 

 

Družba Zmaja Nikolaja – razstava izvirnih ilustracij Tine Brinovar (april – junij) 

Postavitev je bila del večje razstave Tine Brinovar, ki smo jo 

predstavili v naših knjižnicah ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu 

knjig za otroke. Razstavo so pripravili Meta Blagšič, Zdenka 

Gajser, Robert Kereži in Maja Logar, tehnično jo je izvedba 

Milena Perko. 

Obisk: 250 (170 otrok, 80 odraslih) 

 

 

KNJIŽNICA LOVRENC NA POHORJU 

2 tematski razstavi; obisk: 500 (190 otrok, 310 odraslih) 

 

Barve Tine Brinovar – razstava ilustracij Tine 

Brinovar (april – julij) 

Z razstavo smo obeležili 2. april, mednarodni dan knjig za 

otroke, in je nastala v sodelovanju s Službo za mlade 

bralce, kjer so jo domislili Meta Blagšič, Zdenka Gajser, 

Robert Kereži in Maja Logar. V enoti jo je postavila Tina 

Kores. 

Obisk: 400 (120 otrok, 280 odraslih) 

Ela Peroci – pisateljica, ki nam je podarila Muco Copatarico (december) 

V Knjižnici Lovrenc na Pohorju smo se z razstavo sprehodili skozi življenje in delo priljubljene 

mladinske pisateljice Ele Peroci in se še posebej ustavili ob njeni Muci Copatarici. Razstavo je v enoti 

postavil Miha Kraner. 

Obisk: 100 (70 otrok, 30 odraslih) 

 

 

SLUŽBA ZA MLADE BRALCE 

1 tematska razstava; obisk: 205 (80 otrok, 125 odraslih) - obisk štet pri statistikah prireditev za 

odrasle 

- vodstvo po razstavi: 1 skupina; obisk: 25 odraslih  

- ogled: 180 (80 otrok, 100 odraslih) 

V Službi za mlade bralce smo že tradicionalno zasnovali in pripravili mozaično 

razstavo izvirnih ilustracij ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke. 

Tokrat smo povabili mlado in v pristopih zanimivo slovensko ilustratorko 

Tino Brinovar in jo predstavili v devetih enotah Mariborske knjižnice ter v 

vitrinah na Rotovškem trgu. Hkrati smo za  vse enote tudi tokrat pripravili 

poslanico, ilustracijo in gradivo, s katerim smo po celotni mreži opozorili na 

praznik. Razstave so vodene in opisane pri vsaki knjižnici posebej.  
Poslanico za leto 2015 je prispevala IBBY sekcija Združenih arabskih emiratov 
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Enkrat je bil en grad (18. november) - D 

Ob izvedbi Pravljičnega dne, ki je vsebinsko nadgrajeval in razvijal tematiko razstave Enkrat je bil en 

grad, smo se odločili, da razstavo za ta dan prenesemo v prostore Svečane dvorane Rotovž in njeno 

postavitev uravnamo po programu celotnega projekta. Razstava je predstavljala gradove južne strani 

Pohorja, pripovedi, vezane nanje in ohranjeno ljudsko izročilo. Vključevala je zgodovinske orise 

gradov, etnografske eksponate, zapise ljudskih pripovedi in odlomke literarnih del, slonela pa je tudi 

na  izboru  likovnih izdelkov učencev osnovnih šol, ki so krajevno vezane na predstavljene gradove 

(Osnovna šola Fram, Osnovna šola Šmartno na Pohorju, Osnovna šola Pohorskega bataljona 

Oplotnica, Podružnica Kebelj, Osnovna šola Zreče in Osnovna šola Vitanje. Razstavne eksponate so 

nam posodili Vid Kmetič in Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor. Agica Kovše je ob 

razstavi na Pravljični šoli za udeleženke izvedla del svojega predavanja in predstavitev projekta, po 

razstavi je vodila nekaj razredov osnovnošolcev, ki so se udeležili Pravljičnega jutra, ogledali pa so si 

jo tudi obiskovalci Pravljičnega večera za odrasle. Avtorica razstave Agica Kovše, postavitev in 

prenos v sodelovanju s Službo za mlade bralce.  

Obisk: 205 (80 otrok, 125 odraslih) - obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

- vodstvo po razstavi: 1 skupina; obisk: 25 odraslih  

- ogled: 180 (80 otrok, 100 odraslih) 

 

 

 

Priložnostne razstave 

 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ 

14 priložnostnih razstav; 2.500 (1.875 otrok, 625 odraslih) 

 

V objemu bele starke (januar – marec) 

Ponazoritev širšega izraza in pomena dneva kulture (februar)  

Glasba je hrana ljubezni  (marec – maj) 

23. april – svetovni dan knjige (april) 

Ura dela tika – taka (april, maj) - D 

Medvedi in medvedki (maj) - D 

Pravljice o glasbi (maj) - D 

Videnja slovenskih mest in pokrajine (junij – avgust) 

Planinski izleti (julij – september) 

8. september – svetovni dan pismenosti (september) 

Teden otroka (komunikacija) (oktober) 

Dan spomina na mrtve – 1. november (oktober, november) 

Zlatorumena odeja (oktober, november) 

Izseljenci (november) 

 

Na različne dogodke iz življenja so se odzivali Darja Barber, Meta Blagšič, Ana Dolinšek, dr.  Andreja 

Erdlen, Zdenka Gajser, Robert Kereži in Katja Miklič. Razstavo Ura dela tika-taka so izdelali otroci 

Ivana Glinška, razstavo Medvedi in medvedki so prispevali otroci Vrtca Borisa Pečeta, razstavo 

Pravljice o glasbi pa so narisali učenci Osnovne šole Maksa Durjave. 

 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS 

19 priložnostnih razstav; obisk: 1.850 (925 otrok, 925 odraslih). 

 

8. februar – slovenski kulturni praznik (februar) 

Domišljijske preobleke med klovni, čarovnicami in kavboji (februar) 

Prihaja pomlad (marec)  
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Drobne živali (april)  

Kaj in kje se dogaja (maj)  

Sadje (maj) 

Kaj bomo počeli poleti? (junij) 

Moja dežela (julij) 

Poletje, morja, potovanja (julij) 

Gusarji v družbi morskih prebivalcev (julij) 

Pišem prve črke (september) 

Moje prve številke (september) 

Leto se spreminja (oktober) 

Tudi družabne igre so na lesenih ploščah (oktober) 

Pravljice v družbi igrač (november)  

Ti je toplo? (november) 

Ko so prazniki pred vrati, imamo se čas igrati (december) 

Čas je za pravljice (december) 

Kje je sneg? (december)  

 

Na  priložnostnih razstavah smo po temah združevali in predstavljali knjige, igrače in ostalo neknjižno 

gradivo, ki ga ima Pionirska knjižnica Nova vas. Tudi na tak način smo želeli uporabnike opozoriti na 

bogato ponudbo raznovrstnega knjižničnega gradiva.  

Priložnostne razstave sta pripravljali Zvezdana Gradišnik in Tanja Vreš. Razstavo, posvečeno 

slovenskemu kulturnemu prazniku, je pripravila Meta Blagšič. 

 

 

KNJIŽNICA POBREŽJE 

3 priložnostne razstave; obisk: 500 (300 otrok, 200 odraslih) 

 

Jaz sem snežak, jaz sem junak (februar – marec) – D 

V majhni vasi so majhne hiške (november – december) – D 

Knjižne vile na potepu (december)  

Razstavi Jaz sem snežak, jaz sem junak in V majhni vasi so majhne hiške sta v sodelovanju z Vrtcem 

Pobrežje, enoto Kekec, pripravili Milica Gobec in Rosvita Zorjan. 

Razstavo Knjižne vile na potepu je pripravila in postavila Metka Lipnik. 

 

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

13 priložnostnih razstav; obisk: 650 (440 otrok, 210 odraslih) 

 

Pravljice o zimi (januar)  

Prešeren (februar) 

Pomladni znanilci (marec) 

23. april - svetovni dan knjige (april) 

Andrej Rozman Roza – 60 let (maj) 

Nagrada DESETNICA (maj) 

Počitnice, počitnice … (junij) 

8. september – mednarodni dan pismenosti (september) 

Večernica (oktober) – D 

Kako se naredi čarovnica (oktober) 

Dan slovenskih splošnih knjižnic (november) 

Ta veseli dan kulture (december) 

Užitka poln božični čas (december) 

Razstave je za mlade bralce skrbno pripravljala Monika Čermelj in z njimi spremljala aktualne 

dogodke.  

 

 



9 

 

KNJIŽNICA ŠENTILJ 

5 priložnostnih razstav; obisk: 600 (360 otrok, 240 odraslih) 

 

Krasimo smrečice (januar; prenos iz decembra 2014) – D 

Pust, lačnih ust (februar – marec) – D  

Rumeno je … sonce! (april – maj) – D 

Bela jadra (junij – avgust) –D 

Lovimo gozdne vile (september – november) – D 

Svetleče smrečice (december) – D  

Razstave je v sodelovanju z Vrtcem Šentilj pripravila Sabina Kotnik. 

 

 

KNJIŽNICA HOČE 

2 priložnostni razstavi; obisk 100 (60 otrok, 40 odraslih) - D 

 

Pohitimo v zimske dni (januar) - D 

Kako raste mama (marec) - D 

Razstavi likovnih del otrok je v sodelovanju z vrtcem Hoče pripravila Suzana Slavič.  

 

 

KNJIŽNICA SELNICA OB DRAVI 

1 priložnostna razstava; obisk 900 (300 otrok, 600 odraslih) - D 

 

Razstava ob 40 letnici Vrtca Selnica ob Dravi (maj - september) - D 

Ob 40 letnici Vrtca Selnica ob Dravi in otvoritvi Knjižnice Selnica ob Dravi so otroci iz Vrtca in 

Osnovne šole Selnica ob Dravi razstavljali svoje likovne izdelke. Razstavo je pripravila Desanka 

Tavčar. 

 

 

 

Obiski v knjižnici 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ 

7 skupin; obisk: 175 (157 otrok, 18 odraslih) 

9 skupin; obisk: 178 odraslih - obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

 

Vodstvo po knjižnici  
- iz vrtcev: 1 skupina; obisk: 24 (22 otrok, 2 odrasla) 

Otroke je po knjižnici popeljala Ana Dolinšek. 

- iz OŠ: 1 skupina; obisk: 21 (19 otrok, 2 odrasla) 

Vodstvo po knjižnici je izvedla dr. Andreja Erdlen, delo v knjigoveznici pa jim je predstavila Marija 

Golob. 

 

Vodstvo s pravljico 

- iz vrtcev: 1 skupina; obisk 21 (18 otrok, 3 odraslih) 

- iz OŠ: 4 skupine; obisk 109 (98 otrok, 11 odraslih) 

Otrokom sta predstavili knjižnico in pripovedovali pravljice dr. Andreja Erdlen in Lea Hedl, Robert 

Kereži je v sodelovanju z dr. Sabino Fras Popović vodstvo s pravljico izvedel za člane Hokejskega 

kluba Lisjaki Maribor. 

- iz srednjih šol: 3 skupine; obisk: 94 odraslih 

Dijakom 1. letnikov III. gimnazije Maribor, smer predšolska vzgoja, smo uvodoma predstavili 

knjižnice, s poudarkom na Mariborski knjižnici. Podrobneje smo jim predstavili projekt Rastem s 

knjigo in jim, kot bodočim vzgojiteljicam, posebej spregovorili o umetnosti pripovedovanja. Druženje 

smo zaključili s predstavitvijo kakovostnih mladinskih romanov. Dijake je sprejela Zdenka Gajser. 

- iz fakultete: 1 skupina; obisk: 4 odrasli 
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V živahnem izmenjavanju mnenj smo študentom DOBE predstavili Mariborsko knjižnico, še posebej 

Pionirsko knjižnico Rotovž s poudarkom na študijski zbirki. Predstavili smo jim bibliopedagoške 

dejavnosti in spregovorili o umetnosti pripovedovanja ljudskih, sodobnih in avtorskih pravljic. Na 

koncu smo jih seznanili z nekaterimi kakovostnimi slovenskimi in tujimi slikanicami. Študente je 

sprejela dr. Andreja Erdlen. 

- iz Društva slepih in slabovidnih Maribor: 1 skupina; obisk: 8 odraslih 

Tik pred slovenskim kulturnim praznikom smo na pravljično uro za odrasle povabili Medobčinsko 

društvo slepih in slabovidnih Maribor. Dogodek se je zaključil z obujanjem spominov na prijetne 

zgodbe in življenjske pripetljaje. Prireditev je organizirala Dragana Lujić, pravljice pa je 

pripovedovala dr. Andreja Erdlen. 

- iz Andragoškega zavoda: 4 skupine; obisk; 72 odraslih 

Letošnjo Medkulturno bralnico smo izvedli v dneh po slovenskem kulturnem prazniku, saj smo na njej 

spregovorili o Francetu Prešernu. Beseda je tekla tudi o kulturnih praznikih drugih narodov, o 

tradiciji in običajih. Prav tako smo udeležencem predstavili Mariborsko knjižnico. Prireditev je v 

sodelovanju z Andragoškim zavodom izpeljala Zdenka Gajser. 

 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS 

2 skupini; obisk: 48 (46 otrok, 2 odrasla) 
2 skupini; obisk: 21 odraslih – obisk je štet pri statistikah prireditev za odrasle 

 

Vodstvo po knjižnici 

- Iz VDC Sožitje: 1 skupina; obisk: 13 odraslih – obisk je štet pri statistikah 

prireditev za odrasle 

Predstavitev Igroteke in knjižnice varovancem VDC Sožitje, za katere smo pripravili tudi izbor 

različnih družabnih iger. Prireditev je izvedla Tanja Vreš. 

 

Vodstvo po knjižnici s pravljico 

- iz osnovnih šol: 2 skupini; obisk: 48 (46 otrok, 2 odrasla) 

Vodstva po knjižnici s pravljico je izvedla Tanja Vreš. 

- za zaposlene strokovne delavce Doma starejših občanov (Sončni dom, Idila in Tezno), 

VDC Sožitja, Materinskega doma in Bolnišnične šole UKC  Klinike za pediatrijo:  1 skupina; obisk: 8 

odraslih – obisk je štet pri statistikah prireditev za odrasle  

Skupini smo predstavili knjižnico in Igroteko, na koncu pa so prisluhnili še pravljici v pohorskem 

narečju. Srečanje je organizirala Dragana Lujić, vodstvo je izpeljal Aleš Žigart, pravljico je 

pripovedovala Agica Kovše. 

 

 

KNJIŽNICA POBREŽJE 

10 skupin; obisk: 196 (171 otrok, 25 odraslih) 

 

Vodstvo po knjižnici 

- iz vrtcev: 7 skupin; obisk: 126 (110 otrok, 16 odraslih) 

Vodstva po knjižnici sta izvedli Milica Gobec in Rosvita Zorjan. 

 

Vodstvo s pravljico 

- iz OŠ: 3 skupine; obisk: 70 (61 otrok, 9 odraslih) 

Vodstva po knjižnici s pravljico je ob vodji enote Rosviti Zorjan izpeljal Robert Kereži, ki je srečanja 

pripovedovalsko obogatil.  

 

 

KNJIŽNICA STUDENCI 

4 skupine; obisk: 78 (70 otrok, 8 odraslih) 

 

Vodstvo po knjižnici s pravljico 
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- iz OŠ: 4 skupine;  obisk: 78 (70 otrok, 8 odraslih) 

Vodstva po knjižnici sta za učence Osnovne šole Janka Padežnika izvedli Suzana Slavič in Lea Hedl. 

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

8 skupin; obisk: 156 (140 otrok, 16 odraslih) 

 

Vodstvo s pravljico 

- iz vrtcev: 2 skupini; obisk: 41 (37 otrok, 4 odrasli) 

- iz OŠ: 6 skupin; obisk: 115 (103 otroci, 12 odraslih) 

Predstavitev knjižnice in pripovedovanje pravljic je izvedla Monika Čermelj. 

 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

4 skupine; obisk: 74 (65 otrok, 9 odraslih) 

 

Vodstvo po knjižnici  

- iz vrtca: 1 skupina; obisk 10 (8 otrok, 2 odrasla) 

Knjižnico Pekre je otrokom iz Vrtca Studenci, enota Pekre predstavila Metka Lipnik. 

 

Vodstvo s pravljico 

- iz vrtca: 1 skupina; obisk: 12 (9 otrok, 3 odraslih)  

- iz OŠ: 2 skupini; obisk: 52 (48 otrok, 4 odrasli) 

Vodstva po knjižnici s pravljico sta za otroke Vrtca Studenci, enota Pekre in za učence Osnovne šole 

Limbuš izpeljali Metka Lipnik in Suzana Slavič. 

 

 

KNJIŽNICA HOČE 

5 skupin; obisk: 132 (122 otrok, 10 odraslih) 

 

Vodstvo po knjižnici s pravljico 

- iz OŠ: 3 skupine; obisk: 77 (71 otrok, 6 odraslih) 

Vodstva po knjižnici s pravljico je za otroke Osnovne šole Hoče izpeljala Suzana Slavič.  

 

Vodstvo po knjižnici z informacijskim opismenjevanjem 

- iz OŠ: 2 skupini; obisk: 55 (51 otrok, 4 odrasli) 

Vodstvi po knjižnici z informacijskim opismenjevanjem je za otroke devetega razreda Osnovne šole 

Hoče izpeljala Suzana Slavič. 

 

 

KNJIŽNICA RUŠE 

7 skupin; obisk: 154 (144 otrok, 10 odraslih) 

 

Vodstvo po knjižnici 

- iz OŠ: 6 skupin; obisk: 145 (136 otrok, 9 odraslih) 

- iz KUD Franja Sornik: 1 skupina; obisk: 9 (8 otrok, 1 odrasli) 

Vodstvo po knjižnici je za otroke Osnovne šole Janka Glazerja Ruše in otroke literarne sekcije 

Kulturno umetniškega društva Franja Sornik organiziral in izvedel Stanko Krainer. 

 

 

KNJIŽNICA SELNICA OB DRAVI 

3 skupine; obisk: 78 (71 otrok, 7 odraslih) 

 

Vodstvo po knjižnici 

- iz OŠ: 2 skupini; obisk: 28 (26 otrok, 2 odrasla) 
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Vodstvi je izvedla Desanka Tavčar. 

 

Vodstvo po knjižnici s pravljico 

- iz OŠ: 1 skupina; obisk: 50 (45 otrok, 5 odraslih) 

Učence je po knjižnici popeljala in zgodbe pripovedovala Desanka Tavčar. 

 

 

POTUJOČA KNJIŽNICA 

14 skupin; obisk: 330 (302 otrok, 28 odraslih) 

 

Vodstvo po knjižnici  

- iz OŠ: 14 skupin; obisk: 330 (302 otroka, 28 odraslih) 

Potujočo knjižnico je učencem od prvega do petega razreda Osnovne šole Ludvika Pliberška 

predstavila Simona Ornik.  

 

   
Otroci med obiskom bibliobusa; z Jožetom Antoličem in s Ksenijo Trs (foto: arhiv MK) 

 

Ure pravljic 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ 

86 ur pravljic; obisk: 1.876 (1.470 otrok, 406 odraslih) 

16 ur pravljic; obisk: 120 (85 otrok, 35 odraslih) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno 

obliko dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev 

posebej vodeni 

1 ura; obisk: 9 odraslih – obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

Redne ure pravljic 

29 ur; obisk: 654 (397 otrok, 257 odraslih) 

Pravljice je pripovedovala Zdenka Gajser, nadomeščali so jo 

Monika Čermelj, mag. Igor Černe, dr. Andreja Erdlen, Lea Hedl, 

Robert Kereži in Agica Kovše. 

 

Ure pravljic za napovedane skupine: 

- iz vrtcev: 43 ur; obisk: 848 (737 otrok, 111 odraslih) 

- iz OŠ: 14 ur; obisk: 374 (336 otrok, 38 odraslih) 

Pravljice so pripovedovali Monika Čermelj, dr. Andreja Erdlen, 

Zdenka Gajser in Robert Kereži, knjigoveznico je v sklopu nekaj 

obiskov predstavila Milena Tanšek. 

 

 

 
Robert Kereži ob izvedbi redne pravljične ure v Pionirski knjižnici 

Rotovž – kamišibaj (foto: arhiv MK) 
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Ure pravljic zunaj Mariborske knjižnice – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela z 

mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej vodeni 

16 ur; obisk: 120  (85 otrok, 35 odraslih) 

- Univerzitetni klinični center / vrtec: 7  ur; obisk: 34 (20 otrok, 14 odraslih) 

- Univerzitetni klinični center  / šola: 7  ur; obisk: 32 (19 otrok, 13 odraslih) 

- Noč branja (OŠ France Prešern): 1 ura; obisk: 34 (28 otrok, 6 odraslih) 

- Pravljična ura Vrtec Ivana Glinška (Bibe): 1 ura; obisk: 20 (18 otrok, 2 odrasla) 

Pravljice v UKC je v sodelovanju z vzgojiteljicami na oddelku za pediatrijo in z učiteljicami 

Bolnišnične šole OŠ Bojana Ilicha izvajala dr. Andreja Erdlen. Noč branja in pravljično uro v Vrtcu 

Ivana Glinška je izvedel Robert Kereži. 

- Univerzitetni klinični center / Pedopsihiatrija: 1 ura;  obisk: 9 odraslih – obisk štet pri 

statistikah prireditev za odrasle 

Mladostnikom smo predstavili krajša literarna dela slovenskih in tujih avtorjev (Peter Svetina: 

Modrost nilskih konjev, Peter Svetina: Domače naloge, Anja Štefan: Štiri črne mravljice, Shaun Tan: 

Zgodbe iz oddaljenega predmestja). Pogovarjali smo se o prebranih besedilih in ilustracijah ter 

izmenjavali bralne, ustvarjalne in življenjske izkušnje. Prireditev je nastala v sodelovanju z Alenko 

Prah, vodjo bolnišnične šole, in z učiteljico likovne pedagogike Ingrid Ladinek Korez, ob prisotnosti 

terapevtke. Izvedla jo je dr. Andreja Erdlen. 

 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS 

61 ur pravljic; obisk: 1.383 (1.072 otrok, 311 odraslih) 

2 uri pravljic; obisk: 95 odraslih – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela z 

mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej vodeni; 

obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

 

Redne ure pravljic 
28 ur; obisk: 592 (359 otrok, 233 odraslih) 

Redne pravljične ure sta izmenoma izvajala mag. Igor Černe in Agica Kovše. Po enkrat sta  pravljično 

uro izvedli dr. Andreja Erdlen in Lea Hedl. Vse pravljične ure so bile popestrene z ustvarjalnicami. 

 

Ure pravljic za napovedane skupine   
- iz vrtcev: 29 ur; obisk: 673 (603 otrok, 70 odraslih) 

- iz OŠ: 2 uri; obisk: 71 (67 otrok, 4 odrasli) 

Pravljice sta pripovedovala mag. Igor Černe in Agica Kovše.  

 

Ure pravljic z ustvarjalnico   
2 uri; obisk: 47 (43 otrok, 4 odrasli) 

Uro pravljic z ustvarjalnico je pripravila in izvedla Agica Kovše. Petošolci Osnovne šole Tabor I in 

tretješolci Osnovne šole Leona Štuklja so ilustrirali slovenski ljudski pravljici O zdravilnem jabolku in 

Zlata orehova vejica. Likovne izdelke smo vključili v tematsko razstavo Čar dreves.  

 

Ure pravljic zunaj Mariborske knjižnice – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela z 

mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej vodeni; 

obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

2 uri; obisk: 95 odraslih  

Ob srečanju predstavnikov zavodov, s katerimi Mariborska knjižnica sodeluje s premičnimi zbirkami, 

smo se dogovorili za izvedbo ur pravljic za stanovalce dveh domov starejših.  

- Dom starejših IDILA, Vukovski dol: 1 ura; obisk: 50 (50 odraslih) 

- Dom starejših občanov Tezno: 1 ura; obisk: 45 (45 odraslih) 

Obe pravljični uri je izvedla Agica Kovše, za glasbeno popestritev so poskrbeli v domovih 

(harmonikar in pevski zbor). 

 

KNJIŽNICA TEZNO 

15 ur pravljic; obisk: 278 (157 otrok, 121 odraslih) 
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Redne ure pravljic 

15 ur; obisk: 278 (157 otrok, 121 odraslih) 

Redne pravljične ure je izvajal Robert Kereži, po enkrat so ga nadomestil dr. Andreja Erdlen, Monika 

Čermelj in mag. Igor Černe. 

 

 

KNJIŽNICA POBREŽJE 

21 ur pravljic; obisk: 385 (260 otrok, 125 odraslih) 

1 ura; obisk: 19 (16 otrok, 3 odrasli) knjižnice – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko 

dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej 

vodeni 

 

Redne ure pravljic 

14 ur; obisk: 241 (141 otrok, 100 odraslih) 

Redne pravljične ure je izvajala dr. Andreja Erdlen in enkrat mag. Igor Černe. 

 

Ure pravljic za napovedane skupine 

- iz vrtcev: 2 uri; obisk: 38 (31 otrok, 7 odrasli) 

- iz OŠ: 2 uri; obisk: 43 (37 otrok, 6 odraslih) 

Pravljice je otrokom pripovedovala dr. Andreja Erdlen. 

 

Ure pravljic z ustvarjalnico 

- iz vrtcev: 3 ure; obisk 63 (51 otrok, 12 odraslih) 

Pravljične ure z ustvarjalnico je za otroke iz vrtca Pobrežje pripravila in izvedla Metka Lipnik. 

 

Ure pravljic zunaj Mariborske knjižnice  

1 ura; obisk: 19 (16 otrok, 3 odrasli) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela z 

mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej vodeni  

- Vrtec Pobrežje, enota Grinič: 1 ura; obisk: 19 (16 otrok, 3 odrasli). 

Pravljično uro je izvedla Metka Lipnik. 

 

 

KNJIŽNICA STUDENCI 

20 ur pravljic; obisk: 364 (309 otrok, 55 odraslih) 

2 uri; obisk: 124 (107 otrok, 17 odrasli) – (prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela 

z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej 

vodeni) 

 

Ure pravljic za napovedane skupine 

- iz vrtcev: 20 ur; obisk: 364 (309 otrok, 55 odraslih) 

Skupine otrok iz Vrtca Studenci so s pravljicami razveseljevali Zdenka Gajser, Suzana Slavič, Robert 

Kereži in Lea Hedl. 

 

Ure pravljic zunaj Mariborske knjižnice 

2 uri; obisk: 124 (107 otrok, 17 odrasli) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela z 

mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej vodeni 

- Vrtec Studenci, enota Iztokova: 1 ura; obisk: 76 (65 otrok, 11 odraslih)  

- Vrtec Studenci, enota Pekrska: 1 ura; obisk: 48 ( 42 otrok, 6 odraslih) 

Vrtčevske otroke sta obiskali Lea Hedl in Metka Lipnik.  
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KNJIŽNICA KAMNICA 

9 ur pravljic; obisk: 154 (102 otrok, 52 odraslih) 

1 ura pravljic; obisk 39 (35 otrok, 4 odrasli) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko 

dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej 

vodeni 

 

Redne ure pravljic 

7 ur; obisk: 126 (78 otrok, 48 odraslih) 

Ure pravljic je v Knjižnici Kamnica izvajala Monika Čermelj.  

 

Ure pravljic z ustvarjalnico 

2 uri; obisk: 28 (24 otrok, 4 odraslih) 

Ure pravljic z ustvarjalnico je v Knjižnici Kamnica izvajala Monika Čermelj.  

 

Ure pravljic zunaj Mariborske knjižnice – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela z 

mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej voden 

- Vrtec Borisa Pečeta, enota Bresternica: 1 ura; obisk: 39 (35 otrok, 4 odrasli)  

Pravljično uro je izvedla Monika Čermelj.  

 

 

KNJIŽNICA PESNICA 

2 uri pravljic; obisk: 58 (52 otrok, 6 odraslih) 

 

Ure pravljic za napovedane skupine 

- iz vrtcev: 2 uri; 58 (52 otrok, 6 odraslih) 

Otroke iz Vrtca Pesnica je s pravljicami razveseljeval mag. Igor Černe. 

 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

4 ure pravljic; obisk: 41 (31 otrok, 10 odraslih) 

8 ur pravljic; obisk: 378 (339 otrok, 39 odraslih) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno 

obliko dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev 

posebej vodeni 

 

Redne ure pravljic 

2 uri; obisk: 9 (5 otrok, 4 odrasli) 

Redni pravljični uri je izvedla Suzana Slavič. 

 

Ure pravljic za napovedane skupine 

- iz vrtca: 2 uri; obisk: 32 (26 otrok, 6 odraslih) 

Skupinama otrok je pripovedovala Metka Lipnik.  

 

Ure pravljic zunaj Mariborske knjižnice – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela z 

mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej vodeni 

- Vrtec Studenci, enota Limbuš: 5ur; obisk: 236 (210 otrok, 26 odraslih) 

- Vrtec Studenci, enota Radvanje: 3 ure; obisk: 142 (129 otrok, 13 odraslih)  

Otroke vrtcev je ob različnih priložnostih s pravljicami obiskovala Metka Lipnik.  

 

 

KNJIŽNICA ŠENTILJ 

38 ur pravljic; obisk: 722 (587 otrok, 135 odraslih) 

24 ur pravljic; obisk: 428 (359 otrok, 69 odraslih) - (prireditve in obisk navajamo kot enakovredno 

obliko dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev 

posebej vodeni) 
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Redne ure pravljic 

7 ur; obisk: 157 (87 otrok, 70 odraslih) 

Redne pravljične ure v Knjižnici Šentilj je izvajala Agica Kovše.  

 

Ure pravljic za napovedane skupine 

- iz vrtca: 29 ur; obisk: 528 (467 otrok, 61 odraslih) 

- iz OŠ: 2 uri; obisk: 37 (33 otrok, 4 odrasli) 

Pravljice je otrokom pripovedovala Sabina Kotnik. 

 

Ure pravljic zunaj Mariborske knjižnice – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela z 

mladimi bralci, zaradi dislociranosti so podatki prireditev posebej vodeni 

- Vrtec Ceršak: 13 ur; obisk: 176 ( 143 otrok, 33 odraslih)  

- Vrtec Šentilj: 11 ur; obisk: 252 (216 otrok, 36 odraslih)  

Skupine otrok je v vrtcu Ceršak in Šentilj obiskovala Sabina Kotnik. 

 

 

KNJIŽNICA DUPLEK 

14 ur pravljic; obisk: 264 (243 otrok, 21 odraslih) 

 

Redne ure pravljic 

2 uri; obisk: 25 (25 otrok) 

Redne pravljične ure v Knjižnici Šentilj je izvajala mag. Tatjana Jamnik.  

 

Ure pravljic za napovedane skupine 

- iz OŠ: 12 ur; obisk: 264 (243 otrok, 21 odraslih) 

Ure pravljic za učence prve triade Osnovne Šole Duplek, Osnovne Šole Dvorjane, Osnovne Šole 

Korena in Osnovne šole Zg. Duplek je izvedla mag. Tatjana Jamnik. Ob mednarodnem dnevu knjig za 

otroke so skupaj razmišljali o lastnostih pravljičnih junakov in o tem, zakaj bi jim otroci radi bili 

podobni. Ugotavljali so, kakšne lastnosti imajo ti junaki in kakšne modrosti nam sporočajo pravljice.  

 

 

KNJIŽNICA HOČE 

46 ur pravljic; obisk: 1.025 (910 otrok, 115 odraslih) 

2 uri pravljic; obisk: 126 (115 otrok, 11 odraslih) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno 

obliko dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev 

posebej vodeni 

 

Redne ure pravljic 
7 ur; obisk: 77 (46 otrok, 31 odraslih) 

Redne pravljične ure je v Knjižnici Hoče izvajala Suzana Slavič. 

 

Ure pravljic za napovedane skupine   
- iz vrtcev: 36 ur; obisk: 875 (797 otrok, 78 odraslih) 

- iz OŠ: 3 ure; obisk: 73 (67 otrok, 6 odraslih) 

Ure pravljic je za otroke Vrtca Hoče, Vrtca Rogoze ter za učence Osnovne šole Hoče je izvedla 

Suzana Slavič.  

 

Ure pravljic zunaj Mariborske knjižnice – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela z 

mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej vodeni  

- Vrtec Rogoza: 2 uri; obisk: 126 (115 otrok, 11 odraslih) 

Pravljice je v Vrtcu Rogoza pripovedovala Suzana Slavič. 
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KNJIŽNICA RUŠE 

23 ur pravljic; obisk: 422 (364 otrok, 58 odraslih) 

 

Ure pravljic za napovedane skupine 

- iz vrtcev: 23 ur; obisk: 422 (364 otrok, 58 odraslih) 

Pravljice je vrtčevskim otrokom in skupinam otrok iz Centra interesnih dejavnosti Ruše (CID) 

pripovedovala Suzana Slavič, enkrat jo je nadomestil Robert Kereži. 

 

 

KNJIŽNICA BISTRICA OB DRAVI  

6 ur pravljic; obisk: 126 (105 otrok, 21 odraslih) 

 

Ure pravljic za napovedane skupine 

- iz vrtcev: 5 ur; obisk: 106 (95 otrok, 11 odraslih) 

Ure pravljic za vrtčevske skupine otrok sta izvajali Suzana Slavič in Lea Hedl. 

 

Ure pravljic z ustvarjalnico 
1 ura; obisk: 20 (10 otrok, 10 odraslih) 

Praznično pravljično uro z 

ustvarjalnico sta pripravili Lea Hedl in 

Milena Perko.  

 

 

 

KNJIŽNICA LOVRENC NA POHORJU 

2 uri pravljic; obisk: 38 (34 otrok, 4 odrasli) 

6 ur; obisk: 214 (196 otrok, 18 odraslih) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela 

z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej 

vodeni)  

 

Ure pravljic za napovedane skupine 

- iz vrtca: 2 uri; obisk: 38 (34 otrok, 4 odraslih) 

Pravljice je vrtčevskim otrokom pripovedovala Monika Čermelj.  

 

Ure pravljic zunaj Mariborske knjižnice –  prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela 

z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej 

vodeni  

- Vrtec Osnovne šole Lovrenc na Pohorju: 6 ur; obisk: 214 (196 otrok, 18 odraslih)  

Ure pravljic v Vrtcu Osnovne šole Lovrenc na Pohorju sta izvedla Monika Čermelj in mag.   Igor 

Černe. 

 

 

KNJIŽNICA SELNICA OB DRAVI 

5 ur pravljic; obisk: 139 (99 otrok, 40 odraslih) 

 

Redne ure pravljic 

3 ure; obisk: 81 (49 otrok, 32 odraslih) 

Redne pravljične ure so izvajali mag. Igor Černe, dr. Andreja Erdlen in Monika Čermelj, pri pripravi 

je pomagala Ana Dolinšek. 

 

Ure pravljic za napovedane skupine   
- iz vrtcev: 2 uri; obisk: 58 (50 otrok, 8 odraslih) 

Uri pravljic je za otroke iz Vrtca Gradišče na Kozjaku in Vrtca Selnica ob Dravi organizirala Ana 

Dolinšek, izvedla sta ju mag. Igor Černe in Lea Hedl.  
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SLUŽBA ZA MLADE BRALCE 

5 ur pravljic; obisk: 349 (227 otrok, 122) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela 

z mladimi bralci, zaradi dislociranosti so podatki prireditev posebej vodeni 

 

Ure pravljic zunaj Mariborske knjižnice – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela z 

mladimi bralci, zaradi dislociranosti so podatki prireditev posebej vodeni 

- Osnovna šola bratov Polančičev: 4 ure; obisk: 318 (201 otrok, 117 odraslih)  

- Osnovna šola Martina Konšaka: 1 ura; obisk: 31 (26 otrok, 5 odraslih)  

Pravljice na Božičnem bazarju Osnovne šole bratov Polančičev je pripovedovala Suzana Slavič,  na 

isti šoli je v projektu Gradimo prijateljstvo, na srečanju drugošolcev in devetošolcev pripovedovala 

Monika Čermelj, ki je pripovedovala tudi na sprejemu za prvošolce. Na Osnovni šoli Martina Konšaka 

je na Bralnem večeru pripovedoval mag. Igor Černe. 

 

 

Informacijsko opismenjevanje 

 

KNJIŽNICA ŠENTILJ 

1 prireditev; obisk: 15 (14 otrok, 1 odrasli) 

Informacijsko opismenjevanje je za učence Osnovne šole Rudolfa Maistra izpeljala Sabina Kotnik. 

 

 

Srečanja z ustvarjalci, prireditve in delavnice 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ 

1 prireditev; 18 (12 otrok, 6 odraslih) 

 

Od piščali do flavte (21. marec) – D 

V počastitev materinskega dne smo gostili glasbenico Matejo Kremljak in njenega sina Iana Hotka. 

Občinstvu sta predstavila različna pihala. Prireditev je organiziral in pravljice o glasbi pripovedoval 

Robert Kereži.  

Obisk: 18 (12 otrok, 6 odraslih) 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS 

2 prireditvi; obisk: 131 (115 otrok, 16 odraslih) 

1 prireditev; obisk: 26 (1 otrok, 25 odraslih) - obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

 

Enkrat je bil en grad  - otvoritev razstave (11. februar) – D 

Razstavo, ki je temeljila na legendah, zgodbah in pravljicah o izginulih gradovih južne strani Pohorja 

in je bila preplet otroške ilustracije, eksponatov krajevne kulturne dediščine ter zgodovinskih 

umestitev in pripovedi, ohranjenih v ljudskem izročilu, je po uvodnem pozdravu vodje enote Aleša 

Žigarta predstavila Agica Kovše.  

Agica Kovše in Andrej Gulič ob otvoritvi razstave za mlade bralce (foto: Aleš Žigart) 
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Zgodovinar Andrej Gulič je gradove umestil v zgodovinske okvirje, pripovedovalci Mariborske 

knjižnice dr. Andreja Erdlen, mag.   Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše pa so prireditev 

zaokrožili s pripovedovanjem grajskih pravljic. Za učence Osnovne šole Fram, Osnovne šole Šmartno 

na Pohorju, Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica (POŠ Kebelj), Osnovne šole Zreče in 

Osnovne šole Vitanje, ki so sodelovali pri ilustriranju zgodb in gradov, je Mariborska knjižnica 

pripravila knjižne nagrade. Otvoritve so se udeležili učenci Osnovne šole Fram, učencem ostalih 

sodelujočih šol smo knjige podelili naknadno. Prireditve sta se udeležila tudi dva razreda tretješolcev 

Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor. Prireditev je domislila, organizirala in vodila Agica Kovše. 

Obisk: 51 (45 otrok, 6 odraslih 

 

Enkrat je bil en grad  - pripovedovalski večer za odrasle ob otvoritvi razstave (11. februar) –  obisk 

štet pri statistikah prireditev za odrasle – D 

Otvoritev razstave smo počastili tudi z večerno prireditvijo za odraslo občinstvo. Aleš Žigart je 

pozdravil zbrano občinstvo, Agica Kovše je predstavila koncept in vsebino razstave ter njeno 

nastajanje, zgodovinar Andrej Gulič je prispeval strokovne iztočnice in umestitve, pripovedovalci 

Mariborske knjižnice dr. Andreja Erdlen, mag. Igor Černe, Zdenka Gajser in Agica Kovše pa so 

pripravili pripovedovalski večer z grajskimi pravljicami in zgodbami.  

Obisk: 26 (1 otrok, 25 odraslih)  

 Dr. Andreja Erdlen, Zdenka Gajser in mag. Igor Černe na pripovedovalskem večeru za odrasle (foto: Aleš 

Žigart)  

Tina Brinovar – otvoritev razstave in srečanje z ilustratorko (2. april)  

Ob rojstnem dnevu Hansa Christiana Andersena in mednarodnem dnevu knjig za otroke smo v 

Pionirski knjižnici Nova vas na otvoritvi razstave Raziskovanje miške Mice gostili avtorico izvirnih 

ilustracij Tino Brinovar. Mlada slovenska ilustratorka je ilustrirala 13 slikanic za otroke, s svojimi 

podobami spremlja besedila v reviji Zmajček, oblikuje različne propagandne materiale, vse bolj pa se 

posveča ilustraciji na kožo. Študij likovne pedagogike je zaključila na Pedagoški fakulteti v Mariboru 

in za svoje diplomsko delo Prva dvojezična slikanica za romske otroke prejela rektorjevo nagrado. 

Agica Kovše je razstavo izvirnih ilustracij obogatila z arhivskimi in muzejskimi predmeti, ki so 

vsebinsko lepo dopolnili razstavo. Na prireditev smo povabili tri razrede petošolcev iz OŠ Franceta 

Prešerna, pridružili pa so se nam še učenci Osnovne šole Gustava Šiliha. Pogovor z ilustratorko smo 

organizirali v sklopu Službe za mlade bralce, usmerjala ga je Meta Blagšič.  

Obisk: 80 (70 otrok, 10 odraslih). Živahno vzdušje ob 2. aprilskem srečanju z ilustratorko Tino Brinovar 

(Foto: M.Logar) 
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Pravljične vesele počitnice 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ 

8 prireditev; obisk: 110 (74 otroci, 36 odrasli) 

 

Zimske pravljične vesele počitnice 

Kakor vsako leto, smo tudi v letu 2015 okviru zimskih pravljičnih veselih počitnic v prvem delu 

druženja pripovedovali pravljice, drugi del pa smo namenili likovnemu izražanju. Prireditve smo 

zaključili z igro. Zimske pravljične vesele počitnice je izvajala Zdenka Gajser. 

4 prireditve;  32 (19 otrok,  13 odraslih) 

 

Poletne pravljične vesele počitnice 

Poletne pravljične vesele počitnice smo ponovno izvajali v okviru Festivala Lent v Mestnem parku, 

kjer smo se že tradicionalno pridružili Čitalnici na jasi. Pravljične poletne počitnice sta izvedla dr. 

Andreja Erdlen in Robert Kereži.  

4 prireditve; 78 (55 otrok, 23 odraslih) 

 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS 

10 prireditev; obisk: 78 (65 otrok, 13 odraslih) 

 

Zimske Pravljične vesele počitnice – D  

Zimske Pravljične vesele počitnice so se navezovale na tematsko razstavo Enkrat je bil en grad, s 

katero smo predstavljali izginule gradove južne strani Pohorja. Mladi obiskovalci so si najprej ogledali 

razstavo, ves teden poslušali pravljice o gradovih in izdelovali pravljično deželo z grajskimi stolpi, 

kraljeviči in princesami. Vsak izmed udeležencev si je izdelal tudi svojo krono. Obiskala sta nas 

Milena Antonić (ZVKD, OE Maribor) in Vid Kmetič. Pod njunim vodstvom so otroci izdelali 

akvamanile in uporabni nosilec za prenosni telefon, inspiracija pa so bile zanimive najdbe iz gradu ter 

neizčrpna domišljija vsakega posameznika. Počitniški  program sta pripravili in izvedli Agica Kovše 

in Tanja Vreš.  

5 prireditev; obisk: 38 (34 otrok, 4 odrasli) 

 

Poletne Pravljične vesele počitnice  

Z otroki smo v času Pravljičnih veselih počitnic skozi zgodbe in igro spoznavali čudežni svet Perzije. 

Projekt je bil zamišljen kot povezava med razstavo, pripovedovanjem in spoznavanjem Igroteke.  

Pravljične vesele počitnice sta pripravila in vodila mag. Igor Černe in Agica Kovše.  

5 prireditev; obisk: 40 (31 otrok, 9 odraslih) 

 

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

2 prireditvi; obisk: 19 (14 otrok, 5 odraslih) 

 

Zimske pravljične vesele počitnice 

Zimske pravljične počitnice je zaznamoval pust. Monika Čermelj je obiskovalcem povedala pravljico 

in pesmi o pustu. Skupaj z otroki in njihovimi spremljevalci so nato izdelovali pustne maske. 

1 prireditev; obisk: 5 (4 otroci, 1 odrasli) 

 

 

Poletne Pravljične vesele počitnice 

Aktivnosti v pripravi in izvajanju počitniške prireditve je izvedla Monika Čermelj. 

1 prireditev; obisk: 14 (10 otrok, 4 odrasli) 

 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

1 prireditev; obisk: 47 (41 otrok, 6 odraslih) 
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Poletne pravljične vesele počitnice 

Poletno počitniško druženje sta skupaj 

izvedli Anica Jurkovič, naša upokojena 

knjižničarka in pripovedovalka, in Metka 

Lipnik. Skupni čas so obiskovalci 

preživeli ob pravljicah in ustvarjalnici.  

1 prireditev; obisk: 47 (41 otrok, 6 

odraslih) 

  

 

 

 

 

 

 

 
Anica Jurkovič med počitniškim pripovedovanjem (foto: Metka Lipnik) 

 

 

KNJIŽNICA ŠENTILJ 

2 prireditvi; obisk: 36 (19 otrok, 17 odraslih) 

 

Zimske pravljične vesele počitnice 

Februarsko počitniško prireditev sta za otroke pripravili in izvedli Monika Čermelj in Sabina Kotnik.  

1 prireditev; obisk: 25 (13 otrok, 12 odraslih) 

 

Poletne Pravljične vesele počitnice 

Junijsko počitniško druženje je s pravljicami in delavnico zaokrožila Agica Kovše.  

1 prireditev; obisk: 11 (6 otrok, 5 odraslih) 

 

 

KNJIŽNICA DUPLEK 

1 prireditev; obisk: 14 (9 otrok, 5 odrasli) 

 

Zimske Pravljične vesele počitnice  

V počitniškem programu, ki smo ga poimenovali Modrost v pravljicah, smo se pogovarjali o modrosti, 

razmišljali o tem, kako so nekoč ljudje opazovali naravo in napovedovali vreme.  

1 prireditev; obisk: 14 (9 otrok, 5 odrasli) 

 

 

KNJIŽNICA HOČE 

2 prireditvi; obisk: 14 (9 otrok, 5 odraslih) 

 

 

 

Zimske Pravljične vesele počitnice  

Počitnice so bile zavite v zimsko pravljico z ustvarjalnico. Pripravila in izvedla jo je Suzana Slavič. 

1 prireditev; obisk: 8 (5 otrok, 3 odrasli) 

 

Poletne Pravljične vesele počitnice 

Počitniško druženje je bilo v znamenju sonca. Vsebine je izvedla in jih povezovala Suzana Slavič. 

1 prireditev; obisk: 6 (4 otroci, 2 odrasla)   
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KNJIŽNICA RUŠE 

2 prireditvi; obisk: 20 (16 otrok, 4 odrasli) 

 

Zimske pravljične vesele počitnice 

Februarsko počitniško dogajanje je pripravila in izvedel Suzana Slavič.  

1 prireditev; obisk: 12 (10 otrok, 2 odrasla) 

 

Poletne Pravljične vesele počitnice 

V julijskem srečanju je otroke razveseljevala Suzana Slavič. 

1 prireditev; obisk: 8 (6 otrok, 2 odrasla) 

 

 

 

Igralnica 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ 

27 skupin; obisk: 252 (146 otrok, 106 odraslih) 

 

Igralnica za male in velike je namenjena predšolskim otrokom, ki ne obiskujejo vrtca. Vsak petek 

med 10. in 11. uro jim ob druženju približamo kakovostne knjige, popeljemo jih v svet pravljic, ugank 

in pesmi, spodbujamo otrokove likovne sposobnosti in razvijamo njihovo ustvarjalno domišljijo ter ob 

koncu pridamo še možnost igranja z dobrimi igračami iz naše Igroteke. Hkrati z otroki vabimo v 

igralnico tudi starše, druge sorodnike in varuhe. Igralne ure so vodili dr. Andreja Erdlen, Zdenka 

Gajser, Lea Hedl in Robert Kereži.  

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS 

28 skupin; obisk: 210 (112 otrok, 98 odraslih) 

 

Pravljična igralnica poteka ob petkih med 10. in 11. uro. S pripovedovanjem in igro smo otrokom, ki 

ne obiskujejo vrtca, predstavljali knjižnično zbirko in knjižnico. Dejavnost je pripravljalnica za 

nadaljnje srečanje s knjigo in odstira možnosti, ki jih ponuja Igroteka. Pravljično igralnico sta vodila 

mag. Igor Černe  in Tanja Vreš. Trikrat jo je izvedla Agica Kovše. 

 

 

 

Zaključki bralnih projektov  
 

PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS 

20 skupin; obisk: 806 (628 otrok, 178 odraslih)  

 

Projekt Bralček palček je namenjen predšolskim otrokom in njihovim staršem v sodelovanju z 

vrtcem in knjižnico. Knjižnica je ob projektih predšolske bralne značke z različnimi oblikami 

bibliopedagoškega dela skozi vse leto sodelovala z okoliškimi vrtci, v njihovih iztekih smo pripravili 

zaključna srečanja otrok, staršev in vzgojiteljic, na katerih smo podelili bralna priznanja. Dejavnosti 

sta za otroke vrtcev pripravila in izvedla mag. Igor Černe in Agica Kovše. 

 

 

KNJIŽNICA TEZNO 

2 prireditvi; obisk: 52 (48 otrok, 4 odraslih) 

 

Zaključek predšolske bralne značke je za vrtčevske otroke v enoti izvedla Suzana Slavič. 
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KNJIŽNICA POBREŽJE 

1 prireditev; obisk: 16 (14 otrok, 2 odraslih) 

 

Zaključek predšolske bralne značke s podelitvijo priznanj je za vrtčevske otroke v enoti izvedel 

Robert Kereži. 

 

 

KNJIŽNICA STUDENCI 

1 skupina; obisk: 72 (65 otrok, 7 odraslih) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko 

dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej 

vodeni 

 

V sodelovanju z vrtcem Studenci, enoto Iztokova, smo otroke ob zaključku predšolske bralne značke 

razveselili in nagradili s pravljicami. Vrtec je obiskal Robert Kereži. 

 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

1 prireditev; obisk: 45 (41 otrok, 4 odrasli) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko 

dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej 

vodeni 

 

Projekt Bralček palček je namenjen predšolskim otrokom ter njihovim staršem in povezuje vrtce s 

splošno knjižnico. Metka Lipnik je pravljice s podelitvijo priznanj in knjižnih nagrad izvedla v Vrtcu 

Slivnica.  

 

 

KNJIŽNICA RUŠE 

1 skupina; obisk: 49 (43 otrok, 6 odraslih) 

 

Ob zaključku projekta Bralček palček smo v sodelovanju s Centrom interesnih dejavnosti Ruše (CID)  

pripravili veliko prireditev. Pravljice v večnamenski dvorani Kulturnega doma Ruše je mladim 

bralcem in njihovim spremljevalcem pripovedovala Suzana Slavič, organizacijo prireditve je v 

sodelovanju z vzgojiteljicami izpeljal Stanko Krainer. 

 

 

Rastem s knjigo 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ 

26 skupin; obisk: 643 (589 otrok, 54 odraslih) 

 

Rastem s knjigo je nacionalni projekt Javne agencije za knjigo (JAK), ki pri učencih spodbuja 

poznavanje domače mladinske književnosti in njenih ustvarjalcev, hkrati pa tudi založnike vabi k 

izdajanju večjega deleža izvirne literature. V knjižnici smo se v izvajanju prilagodili željam in 

časovnim zmogljivostim posameznih šol, v splošnem pa smo na srečanjih predstavljali Mariborsko 

knjižnico in njeno poslanstvo. Obiskovalce smo v povezavi s širšo tematiko seznanjali z leposlovjem, 

zlasti s tistim delom in ustvarjalcem, ki so ga prejeli v dar ob koncu naših druženj (Slavko Pregl: 

Odprava zelenega zmaja in Damijan Šinigoj: Iskanje Eve).  

Projekt se je raztezal skozi dve šolski leti. Rastem s knjigo so izvajali dr. Andreja Erdlen, Zdenka 

Gajser in Robert Kereži. Sodelovali smo z Osnovno šolo bratov Polančičev,  Osnovno šolo Franca 

Rozmana Staneta, Osnovno šolo Bojana Ilicha, Osnovno šolo Janka Padežnika, Osnovno šolo 

Jakobski Dol, Osnovno šolo Franca Lešnika Vuka Slivnica, Osnovno šolo Prežihovega Voranca, 

Osnovno šolo Malečnik, Osnovno šolo Maksa Durjave, Osnovno šolo Sladki Vrh, Osnovno šolo 

Leona Štuklja, Osnovno šolo Tabor I in z Waldorfsko šolo Maribor. 
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Veselje ob podeljenih knjigah projekta rastem s knjigo (foto: arhiv MK) 

 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA NOVA VAS 

17 skupin; obisk: 355 (320 otrok, 35 odraslih) 

 

Projekt Rastem s knjigo, ki je namenjen sedmošolcem vseh slovenskih osnovnih šol, je vključeval 

računalniško opismenjevanje, ogled knjižnice, predstavitev izbrane knjige in avtorja ter podelitev 

knjig. V prvi polovici leta (š.l.2014/15) smo predstavljali avtorja knjige Odprava zelenega zmaja 

Slavka Pregla in ilustratorja Marjana Mančka, v drugi polovici leta (š.l.2015/16) pa avtorja knjige 

Iskanje Eve Damijana Šinigoja. V pomoč sta nam bila video posnetka o ustvarjalcih (JAK). Sodelovali 

smo z Osnovno šolo Angela Besednjaka, Osnovno šolo Franceta Prešerna, Osnovno šolo Leona 

Štuklja, Osnovno šolo Ludvika Pliberška, Osnovno šolo Rada Robiča Limbuš, Osnovno šolo Starše in 

Osnovno šolo Tabor I. Prireditve sta organizirala in vodila mag. Igor Černe in Agica Kovše.  

 

 

KNJIŽNICA TEZNO 

4 skupine; obisk: 81 (74 otrok, 7 odraslih) 

 

Knjižnico Tezno so obiskali sedmošolci Osnovne šole Martina Konšaka in Osnovne šole Slave 

Klavore. Srečanja sta izpeljali Agica Kovše in dr. Andreja Erdlen. 

 

 

KNJIŽNICA POBREŽJE 

4 skupine; obisk: 96 (81 otrok, 15 odraslih) 

 

Knjižnico Pobrežje so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali sedmošolci Osnovne šole borcev za 

severno mejo in Osnovne šole Toneta Čufarja. Z osnovnošolci smo se pogovarjali o leposlovju in 

pomenu branja ter jih seznanili z ustvarjalcem in z delom, ki so ga ob koncu predstavitve prejeli v dar. 

Projekt so izpeljali dr. Andreja Erdlen, Rosvita Zorjan in Milica Gobec. 

 

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

2 skupini; obisk: 50 (47 otrok, 3 odrasli) 

  

Prireditvi je za sedmošolce Osnovne šole Kamnica pripravila in izpeljala Monika Čermelj. 

 

 

KNJIŽNICA PESNICA 

2 skupini; obisk: 34 (31 otrok, 3 odrasli) 

 

V okviru projekta Rastem s knjigo je Knjižnica Pesnica gostila sedmošolce Osnovne šole Pesnica in 

Osnovne šole Jarenina. Ob Damijanu Mlinariču sta program izvedla Robert Kereži in dr. Andreja 

Erdlen. 
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KNJIŽNICA ŠENTILJ  

2 skupini; obisk: 47 (43 otrok, 4 odrasli) 

 

V knjižnici Šentilj je sedmošolce v okviru projekta Rastem s knjigo sprejela Sabina Kotnik. 

 

 

KNJIŽNICA DUPLEK 

3 skupine; obisk: 54 (48 otrok, 6 odraslih) 

 

V okviru projekta Rastem s knjigo smo oktobra in decembra v Knjižnici Duplek izpeljali obiske za 

sedmošolce Osnovne šole Duplek in Osnovne šole Korena. Na srečanjih smo predstavili projekt 

Rastem s knjigo in obiskovalce seznanili z izborom mladinskega leposlovja, pogovarjali smo se o 

pomenu branja. mag. Tatjana Jamnik je srečanje navezala še na pogovor o razlikah med kulturami na 

podlagi učenja, zapisovanja in prenašanja znanja (evropska, afriška, indijanska kultura). Srečanje so 

zaključili tako, da so na listke zapisali nekaj hvaležnosti in slišali zgodbo Srajca srečnega človeka.  

 

 

KNJIŽNICA HOČE 

2 skupini; obisk: 53 (49 otrok, 4 odrasli) 

 

V okviru projekta Rastem s knjigo so knjižnico Hoče obiskali učenci sedmih razredov Osnovne šole 

Hoče. 

 

 

KNJIŽNICA SELNICA OB DRAVI 

1 skupina; obisk: 40 (36 otrok, 4 odrasli) 

V okviru projekta Rastem s knjigo so nas obiskali sedmošolci Osnovne šole Selnica ob Dravi in se 

pobližje spoznali tudi z novo knjižnico. Projekt in knjižnico je predstavila Ana Dolinšek. 

 

 

 

Druge prireditve 

 

PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ 

13 prireditev; 424 (370 otrok, 54 odraslih) 

 

Kulturni dnevnik 
Projekt, ki ga izvaja društvo Mars v okviru Narodnega doma Maribor, je nastal z namenom, da bi 

učence nižjih razredov osnovnih šol spodbudili k ustvarjanju, obiskovanju kulturnih ustanov in 

spoznavanju poklicev, povezanih z umetnostjo in kulturo. Med ustanovami, ki jih učenci obiščejo, je 

tudi Mariborska knjižnica. V Pionirski knjižnici Rotovž šolarjem ob pripovedovanju pravljic 

predstavimo Mariborsko knjižnico in njeno poslanstvo. Prireditve so izvajali dr. Andreja Erdlen, Lea 

Hedl in Robert Kereži. 

11 prireditev; obisk: 319 (288 otrok, 31 odraslih) 

 

Risankaaa s Forumom za slovanske kulture (3. junij) 

V dvorani Rotovž so potekale projekcije tradicionalnih risank iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, 

Hrvaške, Makedonije, Poljske, Rusije, Slovenije, Srbije, Črne gore, Belorusije, Slovaške in Ukrajine. 

V Mariborski knjižnici smo naredili izbor štirih sinhroniziranih risank in pred projekcijo izvedli 

pravljično uro. V sodelovanju s Službo za mlade bralce, Službo za prireditve in dejavnosti in 

Forumom slovanskih kultur je slovanske pravljice pripovedoval Robert Kereži. 

1 prireditev; obisk: 81 (68 otrok, 13 odraslih) 
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Pravljična sobota ob kulturnem prazniku (7. februar) 

V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo otroke in njihove spremljevalce povabili na 

dopoldansko pravljično druženje ob pravljicah Muren in mravlje, Štirje godci in Kako so nastale gosli 

ter na poslušanje poezije. Druženje smo zaključili z izdelovanjem glasbil iz papirja. Prireditev je 

izvedla Zdenka Gajser. 

1 prireditev; obisk 24 (14 otrok, 10 odraslih) 

 

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

1 skupina; obisk: 30 (30 otrok) 

1 prireditev; obisk 44 ( 6 otrok, 38 odraslih) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko 

dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej 

vodeni; obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

 

Pripovedovalske preje – pravljični večer za odrasle (15. september) – prireditve in obisk navajamo 

kot enakovredno obliko dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v 

statistiki prireditev posebej vodeni; obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

V sklopu krajevnega praznika Krajevne skupnosti Bresternica smo pripravili pravljični večer, 

pripovedovali so mag. Igor Černe, Agica Kovše, Suzana Slavič in Monika Čermelj.Monika Čermelj je 

prireditev tudi organizirala.  

1 prireditev; obisk 44 ( 6 otrok, 38 odraslih)  

 

Pikina bralna značka (24. september) 

V Knjižnici Kamnica je potekal zaključek Pikine bralne značke, ki jo izvajamo v sodelovanju s 

Knjižnico Velenje.  Prireditve so se udeležili otroci, ki so bralno značko v tem letu opravili. Monika 

Čermelj je mladim bralcem podelila priznanja.  

1 prireditev; obisk: 30 (30 otrok) 

 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

1 prireditev; obisk: 51 (37 otrok, 14 odraslih) 

 

Joga v vsakdanjem življenju (16. junij) 

V sodelovanju z Društvom joga v vsakdanjem življenju je doživetje za starše in otroke izpeljala Sonja 

Trplan, skozi pravljico pa je udeležence popeljala Lilijana Klemenčič iz Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.  

 

Prireditev so v naši knjižnici organizirale Lidija Gačnik Gombač, Metka Lipnik in Maja Logar.  

1 prireditev; obisk: 51 (37 otrok, 14 odraslih) 

   

Utrinki pravljične ure z jogo s Sonjo Trplan in Liljana 

Klemenčič (foto: Maja Logar) 
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KNJIŽNICA ŠENTILJ  

1 skupina; obisk: 22 (11 otrok, 11 odraslih) 

 

Pikina bralna značka 

Sprejem značkarjev, pogostitev s pravljico in podelitev priznanj je v okviru Pikine bralne značke, ki jo 

izvajamo v sodelovanju s Knjižnico Velenje, izpeljala Sabina Kotnik.   

1 skupina; obisk: 22 (11 otrok, 11 odraslih) 

 

 

KNJIŽNICA DUPLEK 

1 prireditev; obisk: 60 (25 otrok, 35 odraslih)  

 

2. večer poezije in mladosti (15. december) – D 

 
Vabilok dogodku in mladostniško branje poezije (foto: arhiv 

MK) 

 

Na 2. večeru poezije in mladosti smo nadgradili lanski koncept branja domače in tuje poezije. Tokrat 

so učenci sami izpeljali celotno prireditev. Vodenje prireditve je prevzela Ana Turk iz 8. razreda 

Osnovne šole Duplek. Nastopilo je 15 učencev od 2. do 9. razreda, sodelovali pa sta tudi obe 

podružnični šoli. Mladi so predstavili avtorja in povedali pesem, muzicirali in peli. Prireditev je v 

sodelovanju z učiteljicami Osnovne šole Duplek pripravila mag. Tatjana Jamnik. 

1 prireditev; obisk: 60 (25 otrok, 35 odraslih) 
 

 

KNJIŽNICA LOVRENC NA POHORJU 

3 prireditve; 319 (185 otrok, 134 odraslih) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno obliko 

dela z mladimi bralci, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej 

vodeni  

 

Predstavitev BIBLOS-a in elektronskega vira Encyclopedia Britanica (30. januar) – prireditev in 

obisk navajamo kot enakovredno obliko dela, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v 

statistiki prireditev posebej vodeni 

 

Predstavitev elektronske knjige in elektronskega vira je potekala za učence osmih razredov v Osnovni 

šoli Lovrenc na Pohorju in jo je izvedla Sandra Jesenek. S pomočjo bralnikov in tabličnih 

računalnikov so lahko učenci tudi sami dostopali in uporabljali oba vira. 

1 prireditev; obisk: 44 (40 otrok, 4 odraslih)  

 

Jezernikovi dnevi in Mariborska knjižnica (20. avgust) – prireditev in obisk navajamo kot 

enakovredno obliko dela, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki posebej vodeni 

– D 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju se je v okviru Jezernikovih dni dogajanju ponovno priključila tudi z 

Jezernikovim pravljičnim pohodom, ki je otroke in njihove spremljevalce vodil od osnovne šole do 

Čebelarskega doma Lovrenc na Pohorju. Na zaključni postaji so pohodniki prisluhnili pravljicam 

Monike Čermelj. Pravljicam je sledila še delavnica, ki jo je vodila Natalija Kraner, za pogostitev pa 

so poskrbeli člani zeliščarskega krožka Srčna moč in Društva čebelarjev.  

1 prireditev; obisk: 75(45 otrok, 30 odraslih) 
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Muca, tista s copati - lutkovna predstava z ustvarjalnico (9. december) – prireditev in obisk 

navajamo kot enakovredno obliko dela, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki 

prireditev posebej vodeni 

Prireditev smo izvedli v Kulturnem domu Jožeta Petruna Lovrenc na Pohorju, v sodelovanju z 

lutkovno skupino Sovice. Po končani lutkovni predstavi je sledila še ustvarjalna delavnica, otroci so 

izdelovali obeske za ključe. V sklop prireditve sodi tudi razstava, posvečena pisateljici Eli Peroci, ki so 

si jo obiskovalci lahko ogledali v Knjižnici Lovrenc na Pohorju.  

1 prireditev; obisk: 200(100 otrok, 100 odraslih) 

 

 

SLUŽBA ZA MLADE BRALCE 

5 prireditev; 336 (233 otrok, 103 odrasli) 

6 prireditev; 272 (144 otrok, 128 odraslih) – prireditev in obisk navajamo kot enakovredno obliko 

dela, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev za mlade bralce posebej 

vodeni 

4 prireditve; 286 odraslih - obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

16 prireditev; 1.093 odraslih – prireditev in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela, vendar so 

zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej vodeni; obisk štet pri statistikah 

prireditev za odrasle 

 

Pripovedovalski večer v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor – Oddelek za psihiatrijo (21. 

januar) – prireditev in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela, vendar so zaradi dislociranosti 

izvajanja podatki v statistiki prireditev za odrasle bralce posebej vodeni; obisk štet pri prireditvah za 

odrasle 

Večletno sodelovanje z UKC Maribor in njegovim Oddelkom za psihiatrijo smo v tem letu nadaljevali 

z dvema uresničitvama pripovedovalskih dogodkov. Prvič smo varovance obiskali v bolnišnici, 

pravljice sta jim pripovedovali dr. Andreja Erdlen in Suzana Slavič. Ob koncu leta so se priključili 

našemu pripovedovalskemu večeru v sklopu 15. pravljičnega dne. 

1 prireditev; obisk: 40 odraslih 

 

Sobotne pripovedovalnice v Lutkovnem gledališču Maribor (31. 

januar, 4. april, 12. september) – prireditve in obisk navajamo kot 

enakovredno obliko dela, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja 

podatki v statistiki posebej vodeni 

V letošnjem letu smo z Lutkovnim gledališčem Maribor stopili v 

sodelovanje, v katerem smo se s pripovedovalci priključili 

sobotnemu druženju in se navezovali na vsebine njihovih 

gledaliških predstav. Sodelovanje sta vzpostavili Katarina 

Klančnik Kocutar in Maja Logar, enkrat je pripovedoval Robert 

Kereži in dvakrat Agica Kovše. 

3 prireditve; obisk 32 (16 otrok, 16 odraslih)  

  

Kult(ura) pripovedi – pripovedovalski večer v klubu KGB (21. februar) – prireditev in obisk 

navajamo kot enakovredno obliko dela, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki 

posebej vodeni; obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

 

V soorganizaciji MKC Maribor in Mariborske knjižnice smo v sklopu 18. slovenskih dnevov knjige v 

Mariboru – Ko te napiše knjiga 2015 organizirali in izvedli  večer pripovedovanja v Klubu KGB. 

Pripovedovali so Petra Bauman, Agica Kovše, Suzana Slavič, Rok Kosec in Goran Završnik. Pri 

organizaciji sta s Petro Kolmančič sodelovala mag. Klemen Brvar in Maja Logar. 

1 prireditev; obisk: 54 odraslih 

http://www.mkc.si/sl/
http://www.mb.sik.si/
http://www.mkc.si/sl/program
http://www.mkc.si/sl/program
http://klub-kgb.si/
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Plakat k prireditvi, 

pripovedovalska in 

organizatorska  ekipa po 

dogodku, Suzana Slavič in 

Agica Kovše med 

pripovedovanjem (foto: 

arhiv MKC) 

 

 

 

 

 

Ko te napiše knjiga (23.april) – prireditev in obisk navajamo kot enakovredno obliko dela, vendar so 

zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki posebej vodeni 

Že tradicionalno smo sodelovali pri 18. slovenskih dnevih knjige v Mariboru Ko te napiše knjiga. 

Tokrat je na dopoldanski prireditvi na Grajskem trgu z Minipravljicami za Minigospodične in 

Minigospodiče sodeloval Robert Kereži. 

1 prireditev; obisk: 80 (60 otrok, 20 odraslih)  

 

Dan Mariborske knjižnice (13. junij) 

V sklopu praznovanja Dne Mariborske knjižnice smo pripravili tri prireditve za otroke in mladostnike. 

Umeščale so se na Rotovški trg in se začele s pravljičnim delom, ki ga je izpeljal mag. Igor Černe 

(obisk: 21 (12 otrok, 9 odraslih)). Pripovedovanje smo nadaljevali z ustvarjalnico, na kateri so otroci 

izdelovali pisane ptice s trakastimi vetrovnicami, vodila jo je Maja Logar (obisk: 77 (42 otrok, 35 

odraslih). Nadaljevala se je vse do konca dogajanja in bila dvojec s poligonom Športno rekreativnega 

društva Svizec, s katerim smo se na naš dan lepo povezali. Ob vodstvu Vida Kajniha in Dore 

Skorobrijin je poligon privabil veliko število otrok in v 

skladu z motom dneva povezal gibanje, zdrav način 

življenja, knjigo in književnost (obisk: 41 otrok). 

Dogajanje za otroke smo postavili pod krošnje dreves, 

pripravili smo blazinice in plakate ilustracij slovenskih 

ilustratorjev. Dogodke smo pripravili, organizirali in 

izvedli Meta Blagšič, mag. Klemen Brvar, mag. Igor 

Černe, Robert Kereži in Maja Logar, pri izvedbi pa so 

pomagali tudi ostali sodelavci in prostovoljka. 

3 prireditve; obisk 139 (95 otrok, 44 odraslih) 
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Otroški vrvež ob Dnevu Mariborske knjižnice;pravljice, 

športni poligon in ustvarjalnica (foto: Aleš Žigart)  

  

 

 

 

 

 

 

Noč branja – Srednja ekonomska šola Maribor (3. september) – prireditev in obisk navajamo kot 

enakovredno obliko dela, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev 

posebej vodeni; obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle  

Na Srednji ekonomski šoli smo že tretjič sodelovali pri pripravi in izvedbi Noči branja. Suzana Slavič 

in mag. Igor Černe sta dijakom pripovedovala, dogodek pa smo v sodelovanju s šolsko knjižničarko 

Simono Dietz organizirali v Službi za mlade bralce. 

1 prireditev; obisk: 27 odraslih  

 

 

15. Pravljični dan - pravljično jutro za otroke (18. november) – D 

Osnovnošolcem so v Svečani dvorani Rotovž pripovedovale pravljičarke Mariborske knjižnice dr. 

Andreja Erdlen, Lea Hedl in Agica Kovše. Glasbeno spremljavo sta oblikovala Ana Kravanja in Samo 

Kutin (duo Najoua). Obiskali so nas otroci iz Osnovne šole Franca Rozmana Staneta in Osnovne šole 

Slava Klavora. Dopoldan so v okviru Službe za mlade bralce organizirali Meta Blagšič, Zdenka 

Gajser, Lea Hedl, Agica Kovše in Maja Logar.  

1 prireditev; obisk: 120 ( 110 otrok, 10 odraslih) 

 

15. Pravljični dan – Pravljična šola (18. november) – obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle – 

D  
Pravljična šola je potekala v Svečani dvorani Rotovž in v njenem preddverju in je zapolnila 

razpoložljiva mesta. Organizirali smo jo v okrilju Službe za mlade bralce, zanjo je skrbela Meta 

Blagšič, sodelovale so  Zdenka Gajser, Lea Hedl, Agica Kovše in Maja Logar. Pravljice o gradovih in 

grajske zgodbe smo udeležencem približali iz različnih zornih kotov, k sodelovanju v izvedbi predavanj 

in delavnic smo povabili knjižničarko in pripovedovalko Agico Kovše, zgodovinarja in raziskovalca 

kulturne dediščine Andreja Guliča, višjo konservatorsko sodelavko in varuhinjo dediščine Mileno 

Antonić, glasbenika Ano Kravanja in Sama Kutina ter pesnico, ilustratorko in višjo kustosinjo Andrejo 

Borin. Pravljične šole se je udeležilo 12 udeleženk iz Slovenije in Hrvaške, prisostvovale so tudi 

organizatorke, ki niso štete med udeleženke.  
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1 prireditev; obisk: 19 odraslih 

Pravljična šola med predavanji in delavnicami (foto: Maja Logar) 

 

 

15. Pravljični dan – pravljični večer (18. november) – obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle – 

D  

Zvečer smo prisluhnili pripovedovanju grajskih zgodb v različnih narečjih in ob glasbeni spremljavi 

dua Najoua. Pripovedovali so ilustrator in karikaturist Ciril Horjak, naša Agica Kovše, Tatjana 

Mavrič iz Knjižnice Medvode, Tone Obadič iz Mestne knjižnica Ljubljana, režiser, igralec in pisatelj 

Milivoj Miki Roš ter nekdanja knjižničarka in učiteljica Ivanka Učakar. Pravljični večer za odrasle je 

obiskalo veliko ljubiteljev pravljic, med njimi organizirano tudi  dijaki II. gimnazije in varovanci UKC 

Maribor, Oddelek za psihiatrijo.  

1 prireditev; obisk: 150 odraslih 

 

Obisk študentk in študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvoFF LJ 

(23. november) – obisk štet pri statistikah za odrasle bralce; 

V sklopu rednega sodelovanja z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani in s profesorico dr. Polono Vilar, smo že tretjič pripravili predstavitev 

Mariborske knjižnice in poudarili tudi njene dejavnosti za mlade bralce in delo za uporabnike s 

posebnimi potrebami. Obisk je organizirala in koordinirala dr.  Sabina Fras Popović, pri izvedbi 

projekta pa so pomagali in svoja področja predstavili: Monika Čermelj, mag.  Igor Černe, Lea Hedl, 

Sandra Jesenek, Agica Kovše, Maja Logar, Dragana Lujić, Tanja Vreš, Aleš Žigart. Dogodek je 

povezovala dr. Sabina Fras Popović, študente je na začetku pozdravila direktorica Dragica Turjak, 

skupaj pa smo obiskali Knjižnico Kamnica, Pionirsko knjižnico Nova vas in VDC Sožitje.  

1 prireditev; obisk: 47 odraslih 

 

Pripovedovanje ob prihodih dedka Mraza (16., 18., 20 december)  

Praznični čas poveže pravljične pohode tudi z obiski dedka Mraza. Ob takšnih dogodkih smo 

pripravili srečanje za otroke naših zaposlenih v Knjižnica Kamnica, ter dva popoldneva za otroke 

zaposlenih v Univerzitetni knjižnici Maribor, ter v Hotelu Habakuk za podjetje Ecolab. 

V zunanjih prireditvah je pripovedoval Robert Kereži, v Knjižnici Kamnica pa sta ob njem sodelovala 

še Monika Čermelj in Stanko Krainer. Zadnjo prireditev sta v sklopu Sindikata v Mariborski knjižnici 

organizirala tudi Andreja Kos in Semir Atić. 

2 prireditvi; obisk: 160 (68 otrok, 92 odraslih) – prireditvi in obisk navajamo kot enakovredno obliko 

dela, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev za mlade bralce posebej 

vodeni 

 1 prireditev; obisk: 77 (28 otrok, 49 odraslih) 

 

Praznično pripovedovalsko potovanje (24. december) – prireditev in obisk navajamo kot enakovredno 

obliko dela, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev posebej vodeni; 

obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 
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Srednja ekonomska šola je na predpraznični dan pripravila veliko pripovedovalsko potovanje, h 

kateremu je povabila Agico Kovše. Dijakom in učiteljem je pričarala pravljični preplet umetne 

pravljice in ljudskega izročila ter ga mestoma povezala z narečjem. V dogodku sta se  povezali Služba 

za mlade bralce in šolska knjižnica Srednje ekonomske šole Maribor. 

1 prireditev; obisk: 403 odrasli 

 

Pravljični večeri za odrasle (2014/2015, 2015/2016) – prireditve in obisk navajamo kot enakovredno 

obliko dela, vendar so zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki 

prireditev posebej vodeni; obisk štet pri statistikah prireditev za odrasle 

V okviru pripovedovalskega povezovanja med splošnimi knjižnicami, ki že 

sedmo leto poteka v organizaciji Mariborske knjižnice in njene Službe za mlade 

bralce, smo v letošnjem letu ob mariborskem večeru pripravili še 11 

pripovedovalskih večerov. V prvi polovici leta 2015 so pravljični večeri 

potekali v  Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec, v Knjižnici Mirana Jarca 

Novo mesto, v Knjižnici Velenje, v Splošni knjižnici Ljutomer, v Splošni 

knjižnici Slovenske Konjice,  Knjižnici Prežihov Voranc (Mestna knjižnica 

Ljubljana), v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, cikel 2014/2015 pa smo 

zaključili v Mariborski knjižnici. V jeseni 2015 smo s projektom in novo sezono 

nadaljevali v Knjižnici Lenart, v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, ponovno v Knjižnici 

Franca Ksavra Meška Ormož in v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Izmenično so 

pripovedovali pravljičarji Mariborske knjižnice in partnerskih knjižnic: Monika Čermelj, mag. Igor 

Černe, dr. Andreja Erdlen, Robert Kereži, Agica Kovše, Suzana Slavič, Lea Hedl, Aleksandra Papež, 

Marko Bezenšek, Darja Plavčak, Mojca Plaznik, Liljana Klemenčič, Vesna Radovanovič, Barbara 

Kaiser in Tone Obadič. Projekt in večere je v sklopu Službe za mlade bralce koordinirala Lea Hedl, v 

času njene odsotnosti zaradi 

porodniškega dopusta sta jo nadomeščali 

Zdenka Gajser in Maja Logar. Pri 

organizaciji posameznih dogodkov smo 

sodelovali s knjižnicami gostiteljicami. 

1 prireditev v Mariborski knjižnici; 

obisk: 70 odraslih 

11 prireditev po slovenskih splošnih 

knjižnicah; obisk: 569 odraslih 

 
 
 

 
 

Po pripovedovalskem večeru za odrasle v 

Knjižnici Ljutomer (foto: arhiv MK) 
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PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI ZA ODRASLE BRALCE   PRILOGA 2b 
Služba za odrasle bralce: mag. Klemen Brvar, Nataša Konec 

 

 
PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI PO ENOTAH 

  

Tematske razstave 

 

KNJIŽNICA ROTOVŽ 

3 tematske razstave; obisk: 4.200 odraslih 

zunaj knjižnice: 2 tematski razstavi; obisk: 800 (300 mladih, 500 odraslih) 

(prireditve in obisk zunaj knjižnice so enakovredna oblika prireditev za odrasle bralce, vendar so 

zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev vodeni posebej) 

 

»Takšno knjigo ste mi izposodili?« Avla Knjižnice Rotovž; januar, februar, marec, april, maj, prenos 

iz 2014. Razstava fotografij poškodovanega knjižničnega gradiva. Organizacija in postavitev: ekipa 

Knjižnice Rotovž in Nataša Konec. Obisk: 1.200 odraslih 

Prezrte knjige. Razstava v Knjižnici Rotovž; junij, julij, september. Organizacija in izvedba Marjan 

Rajšp. Obisk: 1.200 odraslih 

Mariborska knjižnica. Razstava v Večnamenski dvorani Rotovž; september, oktober, november, 

december. Organizacija in izvedba Marjan Rajšp. Obisk: 900 odraslih  

65 obrazov Mariborske knjižnice. Avla Knjižnice Rotovž in stopnišče; oktober, november, 

december. Portretne fotografije je posnel Branimir Ritonja. Organizirala in postavila ekipa Knjižnice 

Rotovž. Obisk: 900 odraslih  

 

Zvezdna proga – razstava o holokavstu (2011). Gostovanje razstave v Pomurskem muzeju Murska 

Sobota ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta; januar, februar. Avtorji dr. Andreja 

Erdlen, mag. Klemen Brvar, Boris Hajdinjak. Organizacija in izvedba: Klemen Brvar, Boris 

Hajdinjak, mag. Franc Kuzmič. Obisk: 300 (100 mladih, 200 odraslih) 

Zvezdna proga – razstava o holokavstu (2011). Otvoritev in gostovanje razstave v Atriju SAZU; 

marec. Avtorji dr. Andreja Erdlen, mag. Klemen Brvar, Boris Hajdinjak. Organizacija in izvedba: 

mag. Klemen Brvar, Boris Hajdinjak, Irena Naglič, dr. Oto Luthar. Obisk: 500 (200 mladih, 300 

odraslih) 

 

ČITALNICA ROTOVŽ 

1 tematska razstava, obisk: 2.000 odraslih 

 

Iz foajeja knjižnice: francoske prinešenke v slovenščino. Rotovški trg, Čitalnica Rotovž; junij, julij, 

avgust, september. Estetsko dovršeno in odmevno razstavo je pripravila, postavila in organizirala 

Slavica Turniški Simionova. Obisk: 2.000 

odraslih 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razstava Iz foajeja knjižnice na Rotovškem trgu 

(G. Blagajac)  
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KNJIŽNICA NOVA VAS 

3 tematske razstave; obisk: 735 odraslih 

 

Svet drugačnih občutenj. Prostori Knjižnice Nova vas; april. Razstava tehničnih pripomočkov in 

knjižnih gradiv za slepe in slabovidne. Organizacija in postavitev ZDSS Slovenije, Dragana Lujić, 

Slavko Žižek. Obisk: 135 odraslih. 

Gradovi, neme priče preteklosti. Prostori Knjižnice Nova vas; oktober, november. Pripravila in 

postavila Marjan Vešnar in Slavko Žižek. Obisk: 400 odraslih 

Mariborske vedute – likovna razstava. Prostori Knjižnice Nova vas; december. Pripravila in 

postavila Jelisava Leskovar in Slavko Žižek. Obisk: 200 odraslih 

 

KNJIŽNICA TABOR 

1 tematska razstava; obisk: 2.500 odraslih 
 

Trpke usode knjig. Prostori Knjižnice Tabor; januar, februar, marec, prenos iz leta 2014. Razstava 

poškodovanega gradiva. Priprava in postavitev Desanka Tavčar, Milena Tanšek in Aleš Šopinger. 

Obisk: 600 odraslih  

Ali je kaj trden most? Prostori Knjižnice Tabor; april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, 

november, december. Razstava o starem dravskem mostu. Avtorici in postavitev: Desanka Tavčar in 

Anica Kores. Obisk: 1.900 odraslih  

 

KNJIŽNICA TEZNO 

3 tematske razstave; obisk: 1.200 (300 mladih, 900 odraslih) 

 

Mozaik modrih misli. Prostori Knjižnice Tezno; maj. Priprava in organizacija Alenka Nežmah, Anica 

Horvat, Vesna Fartely. Obisk: 200 (50 mladih, 150 odraslih) 

Nočni Maribor – fotografska razstava. Prostori Knjižnice Tezno; julij, avgust, september. Avtor 

fotografij Uroš Leva. Priprava in organizacija Alenka Nežmah, Uroš Leva, Anica Horvat, Vesna 

Fartely. Obisk: 600 (150 mladih, 450 odraslih) 

Popotniški utrinki potujočih knjižničarjev. Prostori Knjižnice Tezno; oktober, november. Priprava 

in organizacija Ksenija Trs, Aleš Brodnik. Obisk: 400 (100 mladih, 300 odraslih) 

 

KNJIŽNICA STUDENCI 

2 tematski razstavi; obisk: 200 (80 mladih, 120 odraslih) 

 

Andrej Brvar in Miki Muster, Prešernova nagrajenca. Prostori Knjižnice Studenci; februar. 

Priprava, organizacija in postavitev Dragica Mlakar. Obisk: 100 (40 mladih, 60 odraslih).  

Erika Vouk – Glazerjeva nagrajenka za življenjsko delo. Prostori Knjižnice Studenci; februar. 

Priprava, organizacija in postavitev Dragica Mlakar. Obisk: 100 (40 mladih, 60 odraslih)  

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

7 tematskih razstav; obisk: 1.460 (300 mladih, 1.160 odraslih) 

 

Likovna razstava Zmaga Kovača. Prostori Knjižnice Kamnica; januar, februar. Priprava, 

organizacija in postavitev Monika Čermelj. Obisk: 200 (20 mladih, 180 odraslih) 

65 obrazov Mariborske knjižnice – fotografska razstava portretov Branimirja Ritonje. Prostori 

Knjižnice Kamnica; marec, april, maj. Organizacija in postavitev Monika Čermelj, mag. Klemen 

Brvar, Nataša Konec, Simona Ornik, Ivana Vukovski. Obisk: 300 (60 mladih, 240 odraslih) 

Študijski krožek likovno ustvarjenje se predstavi – likovna razstava. Prostori Knjižnice Kamnica; 

junij, julij, september. Priprava, organizacija in postavitev Nataša Konec. Obisk: 360 (40 mladih, 320 

odraslih)  

Jesenska prepletanja. Vitrine in mala dvorana Knjižnice Kamnica; oktober, november. Razstava 

avtorskih klekljarskih čipk članic OIDFA Slovenija. Priprava, organizacija in postavitev Monika 

Čermelj in Tina Koder Grajzar. Obisk: 200 (60 mladih, 140 odraslih) 
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Bogastvo in raznolikost klekljarskih čipk na Slovenskem. Mala dvorana Knjižnice Kamnica; 

oktober. Promocijska razstava za Mednarodni kongres OIDFA v Avstraliji in prihajajočega v 

Sloveniji. Priprava, organizacija in postavitev Monika Čermelj, Afrodita Heber Kljun, Bojana Kos 

Grabar. Obisk: 100 (30 mladih, 70 odraslih) 

Moda skozi ilustracija. Prostori Knjižnice Kamnica; november. Razstava originalnih modnih 

ilustracij Karmen Sanda. Priprava, organizacija in postavitev Monika Čermelj. Obisk: 200 (60 mladih, 

140 odraslih) 

Božično-novoletna krpanka. Prostori Knjižnice Kamnica; december. Razstava izdelkov iz 

patchworka Nevenke Žlender. Priprava, organizacija in postavitev Monika Čermelj. Obisk: 100 (30 

mladih, 70 odraslih) 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

6 tematskih razstav; obisk: 1.400 (560 mladih, 840 odraslih)  

 

V 40. letu vsa nova in lepa. Prostori Knjižnice Pekre; januar, prenos iz 2014.. Razstava ob 40-letnici 

Knjižnice Pekre. Razstavo so pripravile, organizirale in postavile Metka Lipnik, Dragica Turjak in 

mag. Slava Rampih. Obisk: 100 (40 mladih, 60 odraslih) 

Skozi zgodbe v novo zgodbo. Prostori Knjižnice Pekre; januar, februar, prenos iz 2014. Razstava 

likovnih del Metke Lipnik. Razstavo je pripravila, organizirala in postavila Metka Lipnik. Obisk: 200 

(80 mladih, 120 odraslih) 

Spretnosti polstenja volne – razstava del. Prostori Knjižnice Pekre; marec. Razstavo je pripravila, 

organizirala in postavila Metka Lipnik. Obisk: 100 (40 mladih, 60 odraslih 

Velikonočni pirhi. Prostori Knjižnice Pekre; april. Razstava originalnih pirhov Neže Romih, avtorice 

knjige Izdelajmo pirhe. Razstavo je pripravila, organizirala in postavila Metka Lipnik ob pomoči Neže 

Romih. Obisk: 100 (40 mladih, 60 odraslih) 

Pomorščakov kruh. Prostori Knjižnice Pekre; maj, junij. Razstava, ki jo je spremljalo predavanje 

Vinka Grgića. Razstavljeno je bilo pomorsko knjižno gradivo, epolete in priznanja. Razstavo je 

pripravila, organizirala in postavila Metka Lipnik. Obisk: 200 (80 mladih, 120 odraslih) 

Slike iz delavnice KUD Svoboda – likovna razstava. Prostori Knjižnice Pekre; julij, avgust. 

Razstavo je pripravila, organizirala in postavila Metka Lipnik ob pomoči Ervina Kralja. Obisk: 200 

(80 mladih, 120 odraslih) 

Poezija v nitki. Prostori Knjižnice Pekre; julij, avgust. Razstava kvačkanih prtov in poezije. 

Pripravila, organizirala in postavila Metka Lipnik ob pomoči Članic krožka ročnega dela DU Pekre. 

Obisk: 200 (80 mladih, 120 odraslih) 

Z odprtimi očmi in barvami – likovna razstava Majde Šeruga. Prostori Knjižnice Pekre; oktober, 

november, december. Pripravila, organizirala in postavila Metka Lipnik. Obisk: 300 (120 mladih, 180 

odraslih) 

 

KNJIŽNICA ŠENTILJ 

4 tematske razstave; obisk: 1.000 (340 mladih, 660 odraslih) 

 

Likovna razstava Marije Fidler. Prostori Knjižnice Šentilj; januar, prenos iz 2014. Organizacija in 

postavitev Sabina Kotnik. Obisk: 100 (20 mladih, 80 odraslih).  

Hiška drobnarij – razstava unikatnih izdelkov. Prostori Knjižnice Šentilj; februar, marec. Priprava, 

organizacija in postavitev Sabina Kotnik. Obisk: 200 (40 mladih, 160 odraslih) 

Mariborska knjižnica – razstava ob dnevu knjižnice. Prostori Knjižnice Šentilj; junij. Organizacija 

in postavitev Sabina Kotnik. Obisk: 100 (40 mladih, 60 odraslih)   

Polževa bralna značka. Prostori Knjižnice Šentilj; julij, avgust, september. Organizacija in postavitev 

Sabina Kotnik in VDC Polž. Obisk: 300 (120 mladih, 180 odraslih)  

Dom starejših idila (Jarenina). Prostori Knjižnice Šentilj; oktober, november, december. 

Organizacija in postavitev Sabina Kotnik. Obisk: 300 (120 mladih, 180 odraslih)  
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KNJIŽNICA DUPLEK  

3 tematske razstave; obisk: 1.150 (350 mladih, 800 odraslih)  

 

Šola iz zemlje. Prostori Knjižnice Duplek; januar, prenos iz 2014. Razstava avtorice Tine Zgonik, ki 

je raziskovala življenje domačinov in njihovo šolo Warisata ob jezeru Titicaca v Boliviji. Priprava, 

organizacija in postavitev Tatjana Jamnik Pocajt, Simona Čudovan. Obisk: 100 (50 mladih, 50 

odraslih) 

Koledarsko leto Majev in cikli časa. Prostori Knjižnice Duplek; februar, marec, april, maj. Razstava, 

posvečena majevskemu koledarju in njihovim principom izračunavanja časovnih enot. Na ogled so bili 

tudi izdelki iz srebra in jantarja z majevskimi motivi. Avtorja Metka Brišnik in Edgardo Esquivel. 

Pripravila, organizirala in postavila jo je Tatjana Jamnik Pocajt, Metka Brišnik in Edgardo Esquivel.. 

Obisk: 400 (180 mladih, 220 odraslih)  

Melisa, društvo za zdravilne rastline, cvetje in vrtnine. Prostori Knjižnice Duplek; junij, julij, 

avgust, september. Razstava, ki daje vpogled v delovanje društva, nekaj nasvetov o uporabi zdravilnih 

zelišč ipd. Priprava, organizacija in postavitev Irena Lenič, Mira Kreft, Sonja Črnčec, Tatjana Jamnik 

Pocajt. Obisk: 400 (45 mladih, 355 odraslih) 

»Takšno knjigo ste mi izposodili?« Prostori Knjižnice Duplek; oktober, november, december. 

Razstava fotografij poškodovanega knjižničnega gradiva. Organizacija in postavitev: Tatjana Jamnik. 

Obisk: 250 (75 mladih, 175 odraslih) 

 

KNJIŽNICA HOČE 

         2 tematski razstavi; obisk: 500 (200 mladih, 300 odraslih)  

 

Morske razglednice – fotografska razstava Nataše Konec. Prostori Knjižnice Hoče; julij, avgust, 

september. Organizacija in postavitev Suzana Slavič. Obisk: 300 (120 mladih, 180 odraslih) 

Likovna razstava Tatjane Puž. Prostori Knjižnice Hoče; november, december. Organizacija in 

postavitev Suzana Slavič. Obisk: 200 (80 mladih, 120 odraslih) 

 

KNJIŽNICA RUŠE 

1 tematska razstava; obisk: 200 (80 mladih, 120 odraslih) 

 

Talent v rodu – Glaserjevi. Prostori Knjižnice Ruše; marec, april. Priprava, organizacija, postavitev 

Stanko Krainer in sodelavci UKM. Obisk: 200 (80 mladih, 120 odraslih). 

 

 

KNJIŽNICA BISTRICA OB DRAVI 

3 tematske razstave; obisk: 500 (90 mladih, 410 odraslih) 

 

60 let folklore v Bistrici ob Dravi. Prostori Knjižnice Bistrica ob Dravi; januar, prenos iz 2014.  

Priprava, organizacija, postavitev Milena Perko in Ivanka Prapertnik. Obisk: 50 (20 mladih, 30 

odraslih) 

Makro v naravi – fotografska razstava. Prostori Knjižnice Bistrica ob Dravi; julij, avgust, 

september. Avtor fotografij je bil Uroš Rajh. Priprava, organizacija, postavitev Milena Perko. Obisk: 

200 (50 mladih, 150 odraslih) 

Likovna delavnica – likovna razstava. Prostori Knjižnice Bistrica ob Dravi; oktober, november. 

Razstava nastalih slik članov KUD Svoboda. Priprava, organizacija, postavitev Milena Perko. Obisk: 

150 (30 mladih, 120 odraslih) 

Razstava Olge Potočnik – likovna razstava. Prostori Knjižnice Bistrica ob Dravi; december. 

Priprava, organizacija, postavitev Milena Perko in Olga Potočnik. Obisk: 100 odraslih 

 

KNJIŽNICA LOVRENC NA POHORJU 

         1 tematska razstava; obisk: 355 (105 mladih, 250 odraslih)  

 

Knjižnica Lovrenc skozi čas in prostor. Prostori Knjižnice Lovrenc na Pohorju; avgust, september, 

oktober, november. Organizacija in postavitev Jože Javornik. Obisk: 355 (105 mladih, 250 odraslih) 
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KNJIŽNICA SELNICA OB DRAVI 

         2 tematski razstavi; obisk: 1.150 odraslih  

 

        Zgodovina Mariborske knjižnice. Prostori Knjižnice Selnica ob Dravi; maj, junij, julij, avgust, 

september. Razstava ob otvoritvi nove knjižnice v Selnici. Organizacija in postavitev Desanka Tavčar. 

Obisk: 950 odraslih 

         Jabolko, simbol ljubezni in življenjske moči. Prostori Knjižnice Selnica ob Dravi; september, 

oktober, november, december. Razstava ob praznovanju Praznika jabolk v Selnici ob Dravi. 

Organizacija in postavitev Desanka Tavčar in Ana Dolinšek. Obisk: 200 odraslih 

 

 

Priložnostne razstave 

 

KNJIŽNICA ROTOVŽ 

13 priložnostnih razstav; obisk: 1.300 odraslih 

 

Prešernovi nagrajenci – januar. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

Literarna postaja s Ferijem Lainščkom – marec. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

Švedska književnosti – marec. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

Gȕnther Grass 1927-2015 – april. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

Literarna postaja s Evaldom Flisarjem – april. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

Bralna značka za odrasle – maj. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

Kultne knjige po izboru knjižničarjev – junij. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

Vilenica: indijska književnost – avgust. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

Mostovi: evropski dan judovske kulture – september. Organizacija in postavitev ekipa  Knjižnice 

Rotovž.   

V besedi in sliki – knjiga in film – oktober. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

Francoska književnost – november. Organizacija in postavitev ekipa  Knjižnice Rotovž.   

Po praznikih diši – december. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

Biografije – december. Organizacija in postavitev ekipa Knjižnice Rotovž.   

 

KNJIŽNICA NOVA VAS 

4 priložnostne razstave; obisk: 2.400 odraslih 

 

Miki Muster, Prešernov nagrajenec – februar. Priprava in organizacija Brigita Miklič in Kristina 

Pleteršek. 

Moj Art poster – februar. Razstava Zlatka Kotarskega. Priprava in organizacija Slavko Žižek. 

Lepote narave, fotografska razstava – maj. Likovna razstava Marjana Vešnarja. Priprava in 

organizacija Slavko Žižek. 

Likovna razstava Saške Možanič – junij. Priprava in organizacija Slavko Žižek ter Zavod Šent. 

 

KNJIŽNICA TEZNO 

1 priložnostna razstava; obisk: 200 (50 mladih, 150 odraslih) 

S triciklom po Ameriki in Kanadi, fotografska razstava. December. Avtor Jože Marolt. Priprava in 

organizacija Alenka Nežmah, Jože Marolt, Vesna Fartely, Anica Horvat. Obisk: 200 (50 mladih, 150 

odraslih) 

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

13 priložnostnih razstav; obisk: 650 (20 mladih, 630 odraslih)  

 

27. januar, mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta – januar. Priprava in organizacija 

Monika Čermelj.  

Umrli je Tomaž Šalamun – januar. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  
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Prešernova nagrajenca Miki Muster in Andrej Brvar – februar. Priprava in organizacija Monika 

Čermelj.  

Glazerjeva nagrada Erike Vouk – marec. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  

Praznik poezije – marec. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  

Praznik velika noč – april. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  

Dnevi knjige – april. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  

Bralna značka – maj. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  

Kresnik 2015 – maj. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  

Dan knjižnice – junij. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  

Ciril Zlobec, 90-letnik – julij. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  

Rožančeva nagrada 2015: Andrej Capuder – september. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  

Nobelova nagrada – oktober. Priprava in organizacija Monika Čermelj.  

 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

2 priložnostni razstavi; obisk: 100 (40 mladih, 60 odraslih) 

 

In memoriam – Tomaž Šalamun – februar. Priprava in organizacija Metka Lipnik. 

Prešernovi nagrajenci za leto 2015 – februar. Priprava in organizacija Metka Lipnik. 

 

KNJIŽNICA RUŠE 

1 priložnostna razstava; obisk: 100 (40 mladih, 60 odraslih) 

 

Razstava VDC Polž – januar. Priprava in organizacija Stanko Krainer in člani društva. 

 

KNJIŽNICA BISTRICA OB DRAVI 

1 priložnostna razstava; obisk: 50 (10 mladih, 40 odraslih) 

 

Voščilnice Likovne sekcije KUD Svoboda – december. Priprava in organizacija Milena Perko.  

 

 

KNJIŽNICA LOVRENC NA POHORJU 

1 priložnostna razstava; obisk: 100 (30 mladih, 70 odraslih) 

 

Kajetan Kovič – januar. Priprava in organizacija mag. Ana Pernat.  

 

 

Vodstvo po razstavi 

 

KNJIŽNICA NOVA VAS 

1 vodstvo; obisk: 20 odraslih 

 

V letu 2015 smo izvedli 1 vodstvo po razstavi za 20 odraslih iz Zavoda Šent. Izvedba in organizacija 

Brigita Miklič. Obisk: 22 odraslih. 

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

1 vodstvo; obisk: 22 (19 mladih, 3 odrasli) 

 

V letu 2015 smo izvedli 1 vodstvo po razstavi Moda skozi ilustracijo za 19 otrok iz Vrtca Borisa 

Pečeta, enote Kamnica in 3 spremljevalke. Vodstvo je izvedla Karmen Sanda, organizacija Monika 

Čermelj. Obisk: 22 (19 mladih, 3 odraslih) 
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Vodstvo po knjižnici 

 

KNJIŽNICA ROTOVŽ 

4 vodstva; obisk: 73 (3 mladi, 70 odraslih) 

 

V letu 2015 smo v Knjižnici Rotovž izvedli 4 vodstva po knjižnici. Izvedli smo jih za skupino 23 

odraslih iz Andragoškega zavoda Maribor, za dve skupini 19 rezidentov Dijaškega doma Drava 

in za eno skupino 31 dijakov iz Konservatorija za balet in glasbo. 

 

KNJIŽNICA ŠENTILJ 

1 vodstvo; obisk: 11 odraslih 

 

V letu 2015 smo v Knjižnici Šentilj izvedli 1 vodstvo po knjižnici. Izvedli smo ga za 11 stanovalcev 

Doma starejših idila. 

 

KNJIŽNICA SELNICA OB DRAVI 

1 vodstvo; obisk: 25 odraslih 

 

V letu 2015 smo v Knjižnici Selnica izvedli 1 vodstvo po knjižnici. Izvedli smo ga za 25 članov 

študijske skupine za knjižnično dejavnost. 

 

 

Vodstvo po knjižnici s pravljico 

 

KNJIŽNICA NOVA VAS 

1 vodstvo; obisk: 25 odraslih 

 

V letu 2015 smo v Knjižnici Nova vas izvedli 1 vodstvo po knjižnici s pravljico za 25 predstavnikov 

skupine s posebnimi potrebami iz Zavoda Hrastovec.  

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

1 vodstvo; obisk: 21 odraslih 

 

V letu 2015 smo v Knjižnici Kamnica izvedli 1 vodstvo po knjižnici s pravljico za 21 članov 

Medgeneracijskega društva Drava in skupine iz Kamnice.  

 

 

Vodstvo z informacijskim opismenjevanjem 

 

KNJIŽNICA ROTOVŽ 

10 vodstev; obisk: 269 odraslih 

2 vodstvi za mlade; obisk: 54 (50 mladih, 4 odrasli) (obisk je štet pri statistikah prireditev za mlade 

bralce) 

 

V letu 2015 smo v Knjižnici Rotovž pripravili vodstva z informacijskim opismenjevanjem za 8 skupin 

srednješolcev, ki se ga je udeležilo 241 odraslih, ter po eno vodstvo za 22 odraslih iz  Društva 

Ozara in 6 udeležencev iz Akademije – izobraževanje odraslih. 

Izvedli smo tudi 2 vodstvi za osnovnošolce OŠ Tabor 1, ki se ga je udeležilo 50 mladih in 4 odrasli.  

 

KNJIŽNICA POBREŽJE 

1 vodstvo; obisk: 13 odraslih 

V letu 2015 smo v Knjižnici Pobrežje pripravili informacijsko opismenjevanje za 1 skupino iz 

Inštituta za rehabilitacijo, ki ga je obiskalo 13 odraslih.  
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Predstavitev elektronskih virov 

 

KNJIŽNICA ROTOVŽ 

zunaj knjižnice: 6 predstavitev; obisk: 184 
(prireditve in obisk zunaj knjižnice so enakovredna oblika prireditev za odrasle bralce, vendar so zaradi 

dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev vodeni posebej) 

 

V letu 2015 smo v okviru Knjižnici Rotovž izvedli 6 predstavitev elektronskih virov za šest skupin 

dijakov II. gimnazije, ki se ga je udeležilo 184 odraslih.  

 

 

Delavnice 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

1 delavnica; obisk: 27 (18 mladi, 9 odraslih) 

 

Spretnost polstenja volne – 24. februar. Delavnico mokrega in suhega polstenja je izvedla Metka 

Lipnik. Obisk: 27 udeležencev (18 mladi, 9 odraslih)  

 

KNJIŽNICA DUPLEK 

2 delavnici; obisk: 15 (5 mladi, 10 odraslih) 

 

Napiši svoje ime z majevsko pisavo – 16. april. Delavnico, kjer sta pojasnila tudi principe majevske 

pisave, sta izvedla Metka Brišnik in Edgardo Esquivel. Organizacija: Tatjana Jamnik Pocajt. Obisk: 7 

udeležencev (5 mladi, 2 odraslih)  

Adventni venčki – 19. november. Delavnico so izvedle članice Društva Melisa. Organizacija: Tatjana 

Jamnik Pocajt. Obisk: 8 odraslih udeležencev  

 

 

Srečanja z ustvarjalci 

    

KNJIŽNICA ROTOVŽ 

6 prireditev; obisk: 464 odraslih 

zunaj knjižnice: 7 prireditev; obisk: 491 odraslih 
(prireditve in obisk zunaj knjižnice so enakovredna oblika prireditev za odrasle bralce, vendar so zaradi 

dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev vodeni posebej) 

Literarna postaja z Dragom Jančarjem. Svečana dvorana Rotovž, 20. januar. S svetovno znanim 

mariborskim pisateljem se je pogovarjala Zora A. Jurič, glasbena spremljava Kontra Kvartet, branje 

Miha Bezeljak. Organizacija mag. Klemen Brvar, Nataša Konec. Obisk: 187 odraslih       

 

Literarna postaja s Ferijem Lainščkom. Svečana dvorana Rotovž, 12. marec. Pogovor je moderirala 

Darka Tancer-Kajnih, glasba Monika Mlinar. Organizacija mag.  Klemen Brvar, Maja Logar. Obisk: 

82 odraslih       

 

Pozabimo na spravo! Druga svetovna vojna in mladi. Svečana dvorana Rotovž, 7. maj. Ob 70-

letnici konca II. svetovne vojne so na okrogli mizi sodelovali dr. Aleš Gabrič, dr. Bernard Nežmah, dr. 

Mateja Ratej, dr. Luka Omladič. Okroglo mizo je vodila Darka Zvonar Predan. Organizacija: mag. 

Klemen Brvar, Milena Perko, Milenko Knezoci. Obisk: 39 odraslih  

 

Literarna postaja z Borutom Korunom. Svečana dvorana Rotovž, 19. maj. Pogovor je moderirala 

Milena Ževart. Organizacija Nataša Konec. Obisk: 15 odraslih       

 

Odprti horizonti z dr. Samom Rugljem in Žigo X Gombačem – Ultrablues. Rotovški trg, rotovške 

arkade, 13. junij. Pogovor ob 4. dnevu Mariborske knjižnice, moderirala je dr.  Sabina Fras Popović. 

Organizacija: mag. Klemen Brvar in ekipa MK. Obisk: 70 odraslih 



9 

 

Odprti horizonti z dr. Markom Pavliho. Svečana dvorana Rotovž, 17. september. Moderiral je Tone 

Partljič. Organizacija mag. Klemen Brvar, Milenko Knezoci. Obisk: 71 odraslih       

 

 
Literarna postaja z Dragom Jančarjem (A. Petelinšek) 

 

 
Okrogla miza o spravi in mladih (K. Brvar) 

 

 
Odprti horizonti z dr. Markom Pavliho in Tonetom Partljičem (K. Brvar) 
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Odprti horizonti z dr. Svetlano Slapšak: življenje in delo Danila Kiša. Salon uporabnih umetnosti, 28. 

januar. Z gostjo se je pogovarjala Melita Forstnerič Hajnšek. Dogodek je bil umeščen v program Šoa 

– spominjajmo se. Organizacija mag. Klemen Brvar, Miljenko Knezoci, ekipa Salona. Obisk: 71 

odraslih       

 

»Ravno jaz med vsemi ljudmi na svetu.« Literarna postaja z Andrejem Brvarjem. Velika dvorana 

Lutkovnega gledališča Maribor, 12. februar. S Prešernovim nagrajencem za življenjsko delo, se je 

pogovarjala Darka Tancer Kajnih, glasbena spremljava Dominik Cvitanič, branje Vlado Novak in 

dijaki Prve gimnazije Maribor. Organizacija mag. Klemen Brvar, Špela Juhart, Andreja Lešnik. 

Obisk: 147 odraslih       

 

Literarna postaja s Petro Kolmančič. Salon uporabnih umetnosti, 24. marec. Moderirala je Zora A. 

Jurič, glasbena spremljava Špela Huzjak. Organizacija mag. Klemen Brvar, Petra Kolmančič, Špela 

Huzjak, ekipa Salona. Obisk: 77 odraslih       

 

Literarna postaja z Evaldom Flisarjem. Velika dvorana Lutkovnega gledališča Maribor, 22. april. Z 

osrednjim gostom festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru se je pogovarjala Darka Tancer-Kajnih, 

glasba Gregor Ravnjak in Tanja Kusić. Organizacija mag. Klemen Brvar, ekipa MKC in LGM. Obisk: 

73 odraslih       

 

Predvečer Vilenice 2015: Jachym Topol in Andrej Hočevar. Salon uporabnih umetnosti, 1. 

september. Pogovor je usmerjala Zora Jurič, tolmačil pa Janko Jemec. Organizacija mag.  Klemen 

Brvar in ekipa Salona. Obisk: 36 odraslih  

 

Literarna postaja z Normo Bale. Salon uporabnih umetnosti, 13. oktober. Moderirala je Darka 

Tancer Kajnih. Organizacija mag. Klemen Brvar, ekipa Salona. Obisk: 36 odraslih       

 

Literarna postaja z Alejandro Laurencich. Salon uporabnih umetnosti, 24. november. Z osrednjo 

gostjo literarnih postaj, argentinsko pisateljico slovenskih korenin, se je pogovarjal Marko Jenšterle, 

tolmačila je Mojca Jesenovec, glasbena spremljava Ariel Cubria, Organizacija: mag. Klemen Brvar, 

ekipa Salona. Obisk: 51 odraslih   

 

 
Dr. Svetlana Slapšak o Danilu Kišu (K. Brvar)   
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Nagrajenec Vilenice 2015: Jachym Topol v Mariboru (K. Brvar)   

 

 

KNJIŽNICA NOVA VAS 

1 prireditev; obisk: 35 odraslih 

 

Zdravstveni kotiček: glava dela čudeže. Prostori Knjižnice Nova vas, 9. december. pogovor in 

predstavitev knjige dr. Ignaca Schmidta. Organizacija mag. Aco Prosnik in Slavko Žižek. Obisk: 35 

odraslih       

 

KNJIŽNICA TABOR 

zunaj knjižnice: 1 prireditev; obisk: 150 odraslih. 

(prireditve in obisk zunaj knjižnice so enakovredna oblika prireditev za odrasle bralce, vendar so 

zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev vodeni posebej) 
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Čez Stari most s Tonetom Partljičem. Literarno pohajkovanje čez Stari most od Knjižnice Tabor do 

Salona uporabnih umetnosti, kjer je Tone Partljič predstavil svojo knjigo Sebastjan in most, svoje sta 

dodali tudi dr. Jerneja Ferlež in Petra Vidali, 9. april. Organizacija in priprava Desanka Tavčar, 

mag. Klemen Brvar, ekipa KT, ekipa Salona. Obisk: 150 odraslih 

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

2 prireditvi; obisk: 75 (1 mlad, 74 odraslih) 

 

Srečanje s Tončko Stanonik. Dvorana Knjižnice Kamnica, 20. oktober. Pogovor s pisateljico, ki zven 

klekov pretvarja v besede. Glasbena podlaga Živa Krajnc in Jana Rumpf. Organizacija Monika 

Čermelj in Bojana Grabar Kos. Obisk: 36 odraslih 

Literarno srečanje z Vesno Kukić. Dvorana Knjižnice Kamnica, 16. december. Predstavitev 

prvenca, moderiranje Mojca Kasjak, ples Andreja Rajšek. Organizacija Monika Čermelj. Obisk: 39 (1 

mlad, 38 odraslih)      

 

KNJIŽNICA HOČE 

2 prireditvi; obisk: 42 (5 mladih, 37 odraslih) 

 

Literarno srečanje Nino Novak Oiseau. Prostori Knjižnice Hoče, 2. oktober. Organizacija in izvedba 

Nataša Konec, Nina Novak Oiseau, Suzana Slavič. Obisk: 7 odraslih 

Odprti horizonti s Primožem Rogličem. Prostori Knjižnice Hoče, 3. december. Pogovor s 

kolesarjem je vodil Robert Kereži. Izvedba in organizacija Suzana Slavič, Robert Kereži. Obisk: 35 (5 

mladi, 30 odraslih) 

 

KNJIŽNICA RUŠE 

zunaj knjižnice: 1 prireditev; obisk: 102 odrasla. 

(prireditve in obisk zunaj knjižnice so enakovredna oblika prireditev za odrasle bralce, vendar so 

zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev vodeni posebej) 

 

Glazerjevi dnevi: srečanje z Dragom Jančarjem. Dvorana Cezam, 21. marec. Prireditev je potekala v 

sodelovanju s Cezam Ruše, pogovor je vodila Darka Tancer-Kajnih, glasba Kontra Kvartet. Priprava 

in organizacija mag. Klemen Brvar, Dragica Turjak, Peter Andrej. Obisk: 102 odrasla 

 

KNJIŽNICA LOVRENC NA POHORJU 

1 prireditev; obisk: 25 (2 mladih, 23 odraslih) 

(prireditve in obisk zunaj knjižnice so enakovredna oblika prireditev za odrasle bralce, vendar so 

zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev vodeni posebej) 

 

Pogovor z nekdanjimi knjižničarji Knjižnice Lovrenc na Pohorju. Prireditveni center Lovrenc na 

Pohorju, 27. avgust. Gostje so bili: Rozika Hodnik, Mara Plavček, Marjana Perkljič, Silva Vračko in 

Jože Javornik. Moderirala je Karmen Podlesnik Marčič. Priprava in organizacija Tina Kores in Jože 

Javornik. Obisk: 25 (2 mladih, 23 odraslih) 

 

KNJIŽNICA SELNICA OB DRAVI 

1 prireditev; obisk: 87 odraslih 

 

Literarna postaja s Ferijem Lainščkom. Prostori Knjižnice Selnica ob Dravi, 21. oktober. Pogovor 

je vodila Darka Tancer Kajnih, glasba Ditka. Izvedba in organizacija Desanka Tavčar, mag. Klemen 

Brvar, Ana Dolinšek. Obisk: 87 odraslih 
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Predavanja 

 

KNJIŽNICA NOVA VAS 

2 prireditvi; obisk: 22 odraslih 

 

Lepota narave – botanično predavanje. Prostori knjižnice, 6. maj. Predavanje Marjana Vešnarja. 

Organizacija: Slavko Žižek. Obisk: 10 odraslih 

Gradovi: neme priče preteklosti. Prostori knjižnice, 11. november. Predavanje Marjana Vešnarja. 

Organizacija: Slavko Žižek. Obisk: 12. odraslih 

 

KNJIŽNICA TEZNO 

1 prireditev; obisk: 31 odraslih 

 

S triciklom po Ameriki in Kanadi – potopisno predavanje. Prostori knjižnice, 10. december. 

Predavanje Jožeta Marolta. Organizacija: Alenka Nežmah, Jože Marolt. Obisk: 31 odraslih 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

2 prireditvi; obisk: 47 (1 mladi, 46 odraslih) 

 

Akcija izmenjave semen. Prostori knjižnice, 25. marec. Predavanje Karmen Valenti iz društva Zeleni 

krog. Organizacija Metka Lipnik. Obisk: 18 odraslih 

Pomorščakov kruh. Prostori knjižnice, 19. maj. Predavanje Vinka Grgića. Organizacija Metka 

Lipnik. Obisk: 29 (1 mlad, 28 odraslih) 

 

KNJIŽNICA ŠENTILJ 

2 prireditvi; obisk: 19 odraslih 

Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji – predavanje in predstavitev knjige. Prostori knjižnice, 

12. marec. Predavanje predstavnikov Založbe Pipinova knjiga. Organizacija Sabina Kotnik. Obisk: 7 

odraslih 

Podobe starega Šentilja. Prostori knjižnice, 15. april. Predavanje Bruna Jelenka. Organizacija Sabina 

Kotnik. Obisk: 12 odraslih 

 

KNJIŽNICA DUPLEK 

2 prireditvi; obisk: 41 odraslih 

 

Slovenska evropska pešpot – potopisno predavanje. Prostori knjižnice, 17. marec. Predavanje 

Mateje in Aljoše Kramberger, ki sta prehodila obe slovenski evropski pešpoti E6 in E7. Organizacija: 

Tatjana Jamnik Pocajt, Mateja in Aljoša Kramberger. Obisk: 16 odraslih 

Ekološko pridelovanje v občini Duplek. Prostori knjižnice, 13. junij. Predavanje o ekološki 

pridelavi, o društvu Melisa in partnerskem kmetovanju na ekološki kmetiji Lenič. Prireditev smo 

izvedli ob Dnevu Mariborske knjižnice. Organizacija: Tatjana Jamnik Pocajt, Irena Lenič, Mira Kreft 

in Sonja Črnčec. Obisk: 25 odraslih 

 

KNJIŽNICA BISTRICA OB DRAVI 

1 prireditev; obisk: 30 odraslih 

 

Na drugi strani – potopisno predavanje. Prostori knjižnice, 25. marec. Predavanje Marjetke Berlič o 

Maroku, Madeiri in Kubi. Organizacija Milena Perko. Obisk: 30 odraslih 

 



14 

 

 
Predavanje Marjetke Berlič (M. Perko) 

 

 

Študijski krožki 

 

KNJIŽNICA PEKRE 

2 študijska krožka; obisk: 12 odraslih 

 

Krožek učenja esperanta – 13. april. Krožek je izvedlo Železničarsko društvo s Karlom Kovačem na 

čelu. Organizacija Metka Lipnik. Obisk: 10 odraslih  

Krožek učenja esperanta – junij. Krožek je izvedlo Železničarsko društvo s Karlom Kovačem na 

čelu. Organizacija Metka Lipnik. Obisk: 2 odrasla 

  

 

Rastem s knjigo 

 

KNJIŽNICA ROTOVŽ 

37 skupin; obisk: 990 odraslih 

 

V letu 2015 je Knjižnico Rotovž obiskalo 37 skupin dijakov, ki so bili udeleženi v vodstvih po 

knjižnici v okviru projekta Rastem s knjigo. Udeležilo se ga je 990 dijakov. 

 

KNJIŽNICA TABOR 

9 skupin; obisk: 280 odraslih 

 

V letu 2015 smo izvedli 9 vodstev po knjižnici za srednješolce, ki sta se ga udeležila 280 dijakov. 

Predstavitev knjižnice je potekala v okviru projekta Rastem s knjigo.  

 

KNJIŽNICA TEZNO 

3 skupine; obisk: 78 odraslih 

 

V letu 2015 smo izvedli 3 vodstva po knjižnici za srednješolce, ki se ga je udeležilo 78 dijakov 

Tehniškega šolskega centra in Srednje strojne šole. Predstavitev knjižnice je potekala v okviru 

projekta Rastem s knjigo. 

 

KNJIŽNICA RUŠE 

3 skupine; obisk: 56 odraslih 
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V letu 2015 smo izvedli 3 vodstva po knjižnici za srednješolce, ki se ga je udeležilo 56 dijakov GSKŠ 

Ruše. Predstavitev knjižnice je potekala v okviru projekta Rastem s knjigo. 

 

 

Druge aktivnosti/prireditve 

 

KNJIŽNICA ROTOVŽ 

16 prireditev; obisk: 678 odraslih 

zunaj knjižnice: 16 prireditev; obisk: 3.256 odraslih  

(prireditve in obisk zunaj knjižnice so enakovredna oblika prireditev za odrasle bralce, vendar so 

zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev vodeni posebej) 

 

Cikel ruskega filma: projekcija filma Poddubni. Večnamenska dvorana Rotovž, 8. april. V 

sodelovanju z MKL, rusko-slovenskim društvom Rus-Slo in Ruskim centrom iz Maribora. 

Organizacija mag. Klemen Brvar, Milenko Knezoci. Obisk: 11 odraslih 

Novinarska konferenca ob 4. dnevu Mariborske knjižnice in uvedbi novega logotipa Mariborske 

knjižnice. Večnamenska dvorana Rotovž, 10. junij. Srečanje z novinarji in ambasadorji Mariborske 

knjižnice. Organizacija Dragica Turjak, Robert Kereži, mag. Klemen Brvar, Meta Blagšič, Matic 

Brezovšek. Obisk: 15 odraslih 

Cikel ruskega filma: projekcija filma Usoda Človeka. Večnamenska dvorana Rotovž, 11. junij. V 

sodelovanju z MKL, rusko-slovenskim društvom Rus-Slo in Ruskim centrom iz Maribora. 

Organizacija mag. Klemen Brvar. Obisk: 15 odrasli 

Pohod Povežimo bregova. Studenška brv, brežina Drave, Stari most, Rotovški trg, 13. junij. Pohod 

gibalno oviranih ob 4. dnevu Mariborske knjižnice. Organizacija Dragana Lujić, mag. Slava Rampih 

in mag. Barbara Kovar. Obisk: 20 odraslih 

Rekreacijski tek Sklenimo krog. Rotovški trg, Studenška brv, Knjižnica Studenci, Ruška cesta, Stari 

most, Rotovški trg, 13. junij. Tek podpornikov knjižnice ob 4. dnevu Mariborske knjižnice. 

Organizacija Nataša Konec in mag. Slava Rampih. Obisk: 60 odraslih 

Kolesarjenje Tečem in kolesarim v Mariborsko knjižnico. Trasa 120 km med krajevnimi 

knjižnicami naše mreže, Rotovški trg, 13. junij. Ob 4. dnevu Mariborske knjižnice. Organizacija 

Robert Kereži in ekipa MK. Obisk: 15 odraslih 

Koncert Polone in Bena. Rotovški trg, rotovške arkade, 13. junij. Nastop ob 4. dnevu Mariborske 

knjižnice. Organizacija mag. Klemen Brvar in ekipa MK. Obisk: 50 odraslih 

Koncert Bilbi in Gregorja. Rotovški trg, rotovške arkade, 13. junij. Nastop ob 4. dnevu Mariborske 

knjižnice. Organizacija mag. Klemen Brvar in ekipa MK. Obisk: 40 odraslih 

Projekcija dokumentarnega filma o Klari Kukovec. Večnamenska dvorana Rotovž, 8. september. 

Prireditev ob Evropskem dnevu judovske kulture, v soorganizaciji s Sinagogo Maribor. Avtorji Metka 

Berlič, Marjetka Bedrač in Kristijan Robič. Organizacija mag. Klemen Brvar in Marjetka Bedrač. 

Obisk: 67 odraslih 

Cikel ruskega filma: projekcija filma 26 dni iz življenja Dostojevskega. Večnamenska dvorana 

Rotovž, 8. oktober. V sodelovanju z MKL, rusko-slovenskim društvom Rus-Slo in Ruskim centrom iz 

Maribora. Organizacija mag. Klemen Brvar, Milenko Knezoci. Obisk: 173 odraslih 

Cikel ruskega filma: projekcija filma Srečno novo leto, mame. Večnamenska dvorana Rotovž, 22. 

december. V sodelovanju z MKL, rusko-slovenskim društvom Rus-Slo in Ruskim centrom iz 

Maribora. Organizacija Nataša Konec. Obisk: 72 odraslih 

Zaščita in hranjenje gradiva. Preddverje Večnamenske dvorane Rotovž, september. Predstavitev 

knjigoveznice v sodelovanju s III. gimnazijo za 5 skupin dijakov. Izvedba in organizacija ekipa 

knjigoveznice. Obisk:  140 odraslih 
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Dan Mariborske knjižnice: štart kolesarke etape (G. Blagajac) 

 

 

 
Dan Mariborske knjižnice: Polona in Beno (G. Blagajac) 
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Otvoritev razstave Zvezdna proga – razstava o holokavstu (2011). Pomurski muzej Murska Sobota ob 

Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta s predavanjem Borisa Hajdinjaka; 26. januar. 

Avtorji razstave dr. Andreja Erdlen, mag. Klemen Brvar, Boris Hajdinjak. Organizacija in izvedba 

mag. Klemen Brvar, Boris Hajdinjak, mag. Franc Kuzmič. Obisk: 47 odraslih 

Otvoritev razstave »Ravno jaz med vsemi ljudmi na svetu.« Razstava o Andreju Brvarju, 

Prešernovem nagrajencu za življenjsko delo. Univerzitetna knjižnica Maribor. 12. februar. Avtorji 

domoznanci UKM (dr. Vlasta Stavbar, Monika Černetič). Organizacija in izvedba mag. Klemen Brvar 

in domoznanci UKM. Obisk: 73 odraslih 

Otvoritev razstave Zvezdna proga – razstava o holokavstu (2011). Atrij SAZU; 3. marec. Avtorji dr. 

Andreja Erdlen, mag. Klemen Brvar, Boris Hajdinjak. Organizacija in izvedba mag. Klemen Brvar, 

Boris Hajdinjak, Irena Naglič, dr. Oto Luthar. Obisk: 27odraslih 

Od Isserleina do Rosnerja – po sledeh dediščine mariborskih Judov. Voden izlet peš in s 

starodobnimi avtobusi, v sodelovanju s Sinagogo Maribor, 29. september. Predavatelja/vodnika Boris 

Hajdinjak in dr. Janez Premk, prevoz Jože Obrovnik. Organizacija mag. Klemen Brvar, mag. Barbara 

Kovar in Marjetka Bedrač. Obisk: 109 odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Mary Ann Shaffer in Annie Barrows – Guernseysko društvo za 

književnost in pito iz krompirjevih olupkov 3. februar. Predstavitev knjige v radijski oddaji na Radiu 

Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. Poslušalci: 250 odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Stanka Hrastelj – Igranje 3. marec. Predstavitev knjige v radijski 

oddaji na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. Poslušalci: 250 

odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Dušan Čater – Džehenem 24. marec. Predstavitev knjige v radijski 

oddaji na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. Poslušalci: 250 

odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Jose Saramago – Kajn 21. april. Predstavitev knjige v radijski oddaji 

na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. Poslušalci: 250 odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Feri Lainšček – Nedotakljivi 9. junij. Predstavitev knjige v radijski 

oddaji na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. Poslušalci: 250 

odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Maria Barbal – Kamen v melišču 30. junij. Predstavitev knjige v 

radijski oddaji na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. 

Poslušalci: 250 odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Philip Roth – Ogorčenje 14. julij. Predstavitev knjige v radijski oddaji 

na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. Poslušalci: 250 odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Miha Mazzini – Kralj ropotajočih duhov 4. avgust. Predstavitev knjige 

v radijski oddaji na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. 

Poslušalci: 250 odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Renato Baretić – Osmi poverjenik 8. september. Predstavitev knjige v 

radijski oddaji na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. 

Poslušalci: 250 odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Štefan Kardošj – Rizling polka 13. oktober. Predstavitev knjige v 

radijski oddaji na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. 

Poslušalci: 250 odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Marjan Rajšp – Teža naslednjega jutra 10. november. Predstavitev 

knjige v radijski oddaji na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. 

Poslušalci: 250 odraslih 

Zbrano, zapisano, prebrano: Alejandra Laurencich – Pusti me pri miru 24. november. Predstavitev 

knjige v radijski oddaji na Radiu Maribor. Izvedba in organizacija Jasna Mlakar in Brigita Mohorič. 

Poslušalci: 250 odraslih 
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V čast Prešernovemu nagrajencu: dijaki Prve gimnazije berejo Brvarjeve pesmi (B. Ritonja) 

 

 
Od Isserleina do Rosnerja: zadnja postaja v Melju (B. Ritonja) 

 

ČITALNICA ROTOVŽ 

9 prireditev, obisk: 143 odraslih 

 

Bralni klub: Arto Paasilina – Zajčje leto. Prostori Čitalnice Rotovž, 27. januar. Priprava, 

organizacija in moderiranje Jasna Mlakar. Obisk: 19 odraslih 

Bralni klub: Štefan Kardoš – Rizling polka. Prostori Čitalnice Rotovž, 24. februar. Priprava, 

organizacija in moderiranje Jasna Mlakar. Obisk: 13 odraslih 

Bralni klub: Bernhard Schlink – Bralec. Prostori Čitalnice Rotovž, 31. marec. Priprava, 

organizacija in moderiranje Jasna Mlakar. Obisk: 13 odraslih 

Bralni klub: Miha Mazzini – Kralj ropotajočih duhov. Prostori Čitalnice Rotovž, 28. april. 

Priprava, organizacija in moderiranje Jasna Mlakar. Obisk: 20 odraslih 

Bralni klub: Nora Iuga – Šestdesetletnica in mladenič. Prostori Čitalnice Rotovž, 26. maj. Priprava, 

organizacija in moderiranje Jasna Mlakar. Obisk: 12 odraslih 

Bralni klub: Renato Baretić – Osmi poverjenik. Prostori Čitalnice Rotovž, 30. junij. Priprava, 

organizacija in moderiranje Jasna Mlakar. Obisk: 15 odraslih 
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Bralni klub: Alejandra Laurencich. Prostori Čitalnice Rotovž, 29. september. Priprava, organizacija 

in moderiranje Jasna Mlakar. Obisk: 20 odraslih 

Bralni klub: Tadej Golob – Svinjske nogice. Prostori Čitalnice Rotovž, 27. oktober. Priprava, 

organizacija in moderiranje Jasna Mlakar. Obisk: 17 odraslih 

Bralni klub: Christopher Isherwood – Slovo od Berlina. Prostori Čitalnice Rotovž, 2. december. 

Priprava, organizacija in moderiranje Jasna Mlakar. Obisk: 14 odraslih 

 

 
Bralni klub: kolaž (J. Mlakar) 

 

 

KNJIŽNICA NOVA VAS 

6 prireditev; obisk: 51 odraslih 

 

Organizirani obiski VDC Sožitje s predstavitvijo knjižnice in z izposojo knjižnega gradiva. 
Prostori knjižnice, 13. januar. Organizacija Alenka Hršak, Slavko Žižek. Obisk: 8 odraslih 

Organizirani obiski VDC Sožitje s predstavitvijo knjižnice in z izposojo knjižnega gradiva. 
Prostori knjižnice, 17. februar. Organizacija Kristina Pleteršek, Brigita Miklič. Obisk: 7 odraslih 

Organizirani obiski VDC Sožitje s predstavitvijo knjižnice in z izposojo knjižnega gradiva. 
Prostori knjižnice, 17. marec. Organizacija Kristina Pleteršek, Brigita Miklič. Obisk: 6 odraslih 

Organizirani obiski VDC Sožitje s predstavitvijo knjižnice in z izposojo knjižnega gradiva. 
Prostori knjižnice, 21. april. Organizacija Alenka Hršak, Slavko Žižek. Obisk: 10 odraslih 

Organizirani obiski VDC Sožitje s predstavitvijo knjižnice in z izposojo knjižnega gradiva. 
Prostori knjižnice, 19. maj. Organizacija Alenka Hršak, Slavko Žižek. Obisk: 10 odraslih 

Organizirani obiski VDC Sožitje s predstavitvijo knjižnice in z izposojo knjižnega gradiva. 
Prostori knjižnice, 16. junij. Organizacija Kristina Pleteršek, Brigita Miklič. Obisk: 10 odraslih 

 

KNJIŽNICA POBREŽJE 

4 prireditve; obisk: 71 odraslih 

 

Literarna ura za skupino VDC Sonček. Prostori Knjižnice Pobrežje, 12. februar. Organizacija 

Rosvita Zorjan, Milica Gobec. Obisk: 10 odraslih 

Literarna ura za skupino VDC Sonček. Prostori Knjižnice Pobrežje, 2. april. Organizacija Rosvita 

Zorjan, Milica Gobec. Obisk: 11 odraslih 

Literarna ura za skupino VDC Sonček. Prostori Knjižnice Pobrežje, 21. maj. Organizacija Rosvita 

Zorjan, Milica Gobec. Obisk: 14 odraslih 

Nastop MePZ Pobrežje Svoboda ob dnevu Mariborske knjižnice. Prostori Knjižnice Pobrežje, 13. 

junij. Organizacija Rosvita Zorjan, Milica Gobec. Obisk: 36 odraslih 

 



20 

 

KNJIŽNICA KAMNICA 

1 prireditev; obisk: 60 odraslih 

 

Otvoritev razstave 65 obrazov Mariborske knjižnice – fotografske razstave portretov 

Branimirja Ritonje. Prostori Knjižnice Kamnica; 4. marec. Izvedba, organizacija, koordinacija 

Monika Čermelj, mag. Klemen Brvar. Obisk: 60 odraslih  

 

KNJIŽNICA PEKRE 

6 prireditev; obisk: 98 (59 mladih, 39 odraslih) 

 

Urejanje okolice nove knjižnice. Okolica Knjižnice Pekre, 11. aprila. V sodelovanju z KS Pekre, GD 

Pekre, KD Pekre-Limbuš smo uredili vhod in zelenico pred knjižnico. Izvedba, organizacija, 

koordinacija Metka Lipnik, Jože Kurnik. Obisk: 18 odraslih 

Dan Mariborske knjižnice – pletenje zapestnic prijateljstva. Prostori Knjižnice Pekre, 13. junij. 

Izvedba, organizacija, koordinacija Metka Lipnik in organizacijska ekipa. Obisk: 20 (12 mladih, 8 

odraslih) 

Čitalnica na travi. Prostor pred Knjižnico Pekre, 1. julij. Izvedba, organizacija, koordinacija Metka 

Lipnik. Obisk: 14 (11 mladih, 3 odraslih) 

Čitalnica na travi. Prostor pred Knjižnico Pekre, 15. julij. Izvedba, organizacija, koordinacija Metka 

Lipnik. Obisk: 14 (11 mladih, 3 odraslih) 

Čitalnica na travi. Prostor pred Knjižnico Pekre, 22. julij. Izvedba, organizacija, koordinacija Metka 

Lipnik. Obisk: 14 (11 mladih, 3 odraslih) 

Čitalnica na travi. Prostor pred Knjižnico Pekre, 29. julij. Izvedba, organizacija, koordinacija Metka 

Lipnik. Obisk: 18 (14 mladih, 4 odraslih) 

 

KNJIŽNICA ŠENTILJ 

3 prireditve; obisk: 75 odraslih 

 

Bralna značka VDC Polž. Prostori Knjižnice Šentilj, 19. februar. Sestanek in debato je spremljala 

pravljica. Izvedba, organizacija, koordinacija Sabina Kotnik. Obisk: 19 odraslih 

Bralna značka VDC Polž. Prostori Knjižnice Šentilj, 22. junij. Obnove knjig, recitali pesmi, glasba, 

pravljica Suzana Slavič. Izvedba, organizacija, koordinacija Sabina Kotnik, Branka Kirič, Suzana 

Slavič, Dragana Lujić. Obisk: 28 odraslih 

Bralna značka VDC Polž. Prostori Knjižnice Šentilj, 16. december. Začetek Polževe bralne značke, 

ki bo trajala do junija 2016. Izvedba, organizacija, koordinacija Sabina Kotnik, Branka Kirič. Obisk: 

28 odraslih 

 

KNJIŽNICA DUPLEK 

zunaj knjižnice: 1 prireditev; obisk: 30 odraslih  

(prireditve in obisk zunaj knjižnice so enakovredna oblika prireditev za odrasle bralce, vendar so 

zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev vodeni posebej) 

 

Premierna projekcija filma Knjižni evangelij po Duletovo. Dvorana v Spodnjem Dupleku, 2. julij. V 

času Dupleškega tedna smo predvajali film v režiji Matjaža Latina. Scenarij je napisal Rok Vilčnik, 

igral pa Aljoša Ternovšek. V filmu nastopa nekaj lokalnih naturščikov, zgodba pa na duhovit način 

podaja trpko resnico v zvezi z odnosom lokalnega okolja do knjižnice. Organizacija Tatjana Jamnik 

Pocajt. Obisk: 30 odraslih 

 

KNJIŽNICA LOVRENC NA POHORJU 

zunaj knjižnice: 1 prireditev; obisk: 110 (30 mladih, 80 odrasli) 

(prireditve in obisk zunaj knjižnice so enakovredna oblika prireditev za odrasle bralce, vendar so 

zaradi dislociranosti izvajanja podatki v statistiki prireditev vodeni posebej) 

 

Božični sejem. Prireditveni center Lovrenc na Pohorju, 20. december. Predstavitev knjižnice Lovrenc. 

Organizacija in izvedba Tina Kores in Miha Kraner. Obisk: 110 (30 mladih, 80 odraslih) 
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POTUJOČA KNJIŽNICA 

1 prireditev; obisk: 123 odraslih 

 

Otvoritev novega bibliobusa. Glavni trg, 2. oktober. Program so glasbeni popestrili Samsoni. 

Organizacija: Dragica Turjak, dr. Sabina Fras Popović, Sabina Prevorčič, Mojca Gomboc, Ksenija Trs, 

Aleš Brodnik, Jože Antolič, Ljudmila Podlesnik. Obisk: 123 odraslih. 

 

 
Otvoritev novega bibliobusa na Glavnem trgu (R. Kereži) 

 

Študijski krožki Univerze za tretje življenjsko obdobje 

 

1. Angleščina VIII. - 1. skupina – nadaljevalni (mentorica: Brigita Grbič) 

2. Angleščina VIII. - 2. skupina – nadaljevalni (mentorica: Brigita Grbič) 

3. Angleščina XVII. - nadaljevalni (mentorica: Brigita Grbič)  

4. Angleščina XX. - 1. skupina - nadaljevalni (mentorica: Brigita Grbič) 

5. Angleščina XX. - 2. skupina - nadaljevalni (mentorica: Brigita Grbič) 

6. Angleščina IX. - 1. skupina - nadaljevalni (mentorica: Irma Vidmajer) 

7. Angleščina XII. - nadaljevalni (mentorica: Irma Vidmajer) 

8. Angleščina IV. - 1. skupina - nadaljevalni (mentor: Vid Hudrap) 

9. Angleščina IV. - 2. skupina – nadaljevalni (mentor: Vid Hudrap) 

10. Začetna angleščina – (mentor: Vid Hudrap) 

11. Nemščina VIII. - nadaljevalni (mentorica: Katarina Ogner) 

12. Nemščina VI. - 1. skupina (mentorica: Ana Bračko) 

13. Nemščina VI. - 2. skupina (mentorica: Ana Bračko) 

14. Nemščina IX. - nadaljevalni (mentorica: Ana Bračko)  

15. Nemščina  - konverzacija (mentorica: Ana Bračko)  

16. Nemščina XIX. - nadaljevalni (mentorica: Jelka Ravter) 

17. Nemščina XXI. - izpopolnjevalni (mentorica: Jelka Ravter) 

18. Začetna nemščina – (mentorica: Ana Bračko) 

19. Italijanščina IX. - nadaljevalni (mentorica: Mojca Toure) 

20. Italijanščina XII. - nadaljevalni (mentorica: Mojca Toure) 

21. Italijanščina XXII. - izpopolnjevalni (mentorica: Janja Krstić) 

22. Začetna italijanščina – (mentorica: Marija Toure) 

23. Francoščina IX. - 1. skupina - nadaljevalni (mentorica: Janja Krstić) 

24. Francoščina IX. - 2. skupina - nadaljevalni (mentorica: Janja Krstić) 

25. Španščina III. - začetni (mentor: Jose Emilio Abarca) 
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26. Začetna španščina – (mentor: Jose Emilio Abarca) 

27. Ruščina II.  – (mentorica: Majda Wozniak)  

28. MemoHelp – 1. skupina – (mentor: Marko Korenjak) 

29. MemoHelp – 2. skupina – (mentor: Marko Korenjak) 

30. Zgodovina glasbe – (mentorica: Jasna Čerič) 

31. Antični cikel – (mentorica: Nina Vuk Hriberšek) 

32. Potujemo po Sloveniji - 1. skupina (mentorica: Anka Kaube) 

33. Potujemo po Sloveniji - 2. skupina (mentorica: Anka Kaube) 

34. Spoznavajmo Slovenijo - 1. skupina (mentorica: Slavica Tovšak) 

35. Spoznavajmo Slovenijo - 2. skupina (mentorica: Slavica Tovšak) 

36. Odkrivajmo Slovenijo - 1. skupina (mentorica: Alenka Nemec) 

37. Odkrivajmo Slovenijo - 2. skupina (mentorica: Alenka Nemec) 

38. Po Sloveniji z odprtimi očmi – 1. skupina (mentorica: Branka Rudolf) 

39. Po Sloveniji z odprtimi očmi – 2. skupina (mentorica: Branka Rudolf) 

40. Po mojem mestu in okolici – (mentor: Andrej Gulič) 

41. Umetnostna zgodovina - (mentor: Urška Breznik) 

42. Likovno ustvarjanje - (mentor: Majda Grajfoner) 

43. Bridge - ( animator: Jasna Gričnik) 

44. Zeliščarski krožek - (mentor: Irena Lenič) 

 

 

Redna mesečna srečanja – predavanja, srečanja z avtorji 

 

Ogenj, rit in kače niso za igrače– predstavitev knjige avtorice Milene Miklavčič. Večnamenska 

dvorana Rotovž, 13. januar, 40 obiskovalcev. Organizacija Nataša Konec. 

Krepim spomin - predavanje diplomirane delovne terapevtke in avtorice Petre Čelik. Večnamenska 

dvorana Rotovž, 10. februar, 60 obiskovalcev. Organizacija Nataša Konec. 

Kako do zdravja z Bahovimi cvetnimi esencami – predavanje Susane Diez Rupnik. Večnamenska 

dvorana Rotovž , 24. februar, 15 obiskovalcev. Organizacija Nataša Konec. 

Prehrana po načelih tradicionalne kitajske medicine – predavanje Žive Pogačnik. Večnamenska 

dvorana Rotovž, 17. marec, 13 obiskovalcev. Organizacija Nataša Konec. 

Spoznaj sebe in druge – predstavitev knjige in pogovor z avtorico dr. Ano Krajnc. Pogovor je 

usmerjala Sabina Fras Popović. Večnamenska dvorana Rotovž, 21. april, 37 obiskovalcev. 

Organizacija Nataša Konec. 

Karel Destovnik Kajuh – projekcija filma in pogovor z Esadom Babačičem ter Mihaelom Glavanom. 

Večnamenska dvorana Rotovž, 6. oktober, 35 obiskovalcev. Organizacija Nataša Konec. 

V spomin Miru Gregorinu – glasbeno predavanje Cvetane Mihelič. Večnamenska dvorana Rotovž, 

3. november, 35 obiskovalcev. Organizacija Nataša Konec. 

 

Druge prireditve in aktivnosti 

 

Računalniške delavnice 

 

Delavnica strica googla – Vid Hudrap in Bojan Varga. Organizacija Nataša Konec, od 14. septembra 

do 18. septembra, 9 udeležencev. 

Mozaični potopis – Vid Hudrap in Bojan Varga. Organizacija Nataša Konec, 28. september do 2. 

oktober, 9 udeležencev. 

Cobiss – Sandra Jesenek, Vid Hudrap in Bojan Varga. Organizacija Nataša Konec, od 12. do 16. 

oktobra, 8 udeležencev. 

Informacijsko opismenjevanje – Sandra Jesenek, Vid Hudrap in Bojan Varga. Organizacija Nataša 

Konec, 13. oktober, 8 udeležencev. 

Biblos – Sandra Jesenek, Vid Hudrap in Bojan Varga. Organizacija Nataša Konec, 14. oktober, 8 

udeležencev. 
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Strokovna ekskurzija Dunaj – ogled razstave Velazques.  Organizacija Nataša Konec, 22. januar, 29 

udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Lovrenc na Pohorju in grad Fala, program so pripravili člani prve študijske 

skupine Potujemo po Sloveniji, pod mentorskim vodstvom Anke Kaube, 13. in 15. januar, 62 

udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Škofja Loka, program so pripravili člani druge študijske skupine Spoznavamo 

Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Anke Kaube. 10. februar, 81 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Dolenjska, program so pripravili člani prve študijske skupine Potujemo po 

Sloveniji, pod mentorskim vodstvom Anke Kaube. 10. in 12. marec, 93 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Italija, program so pripravili člani druge študijske skupine Potujemo po 

Sloveniji, pod mentorskim vodstvom Anke Kaube. 14. in 16. april, 83 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Gorski Kotar, program so pripravili člani prve študijske skupine Spoznavamo 

Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Anke Kaube. 12. in 14. maj, 61 udeležencev.   

Strokovna ekskurzija – Avstrijska Koroška, program so pripravili člani prve študijske skupine 

Spoznavamo Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Anke Kaube. 2. in 5. junij, 86 udeležencev.   

Strokovna ekskurzija – Goričko, program so pripravili člani študijske skupine Potujemo po Sloveniji, 

pod mentorskim vodstvom Anke Kaube. 15. oktober, 35 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Ljubljana, program so pripravili člani študijske skupine Potujemo po 

Sloveniji, pod mentorskim vodstvom Anke Kaube. 5. november, 45 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Dober dan gospod graščak, program so pripravili člani študijskih skupin 

Spoznavamo Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Slavice Tovšak. 19. oktober, 68 udeležencev.  

Strokovna ekskurzija – Hrepenenje iz strelskih jarkov, program so pripravili člani študijskih skupin 

Spoznavamo Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Slavice Tovšak. 23. november, 25 udeležencev.  

Strokovna ekskurzija – Maribor in spoznavanje Srednje šole za prehrano in živilstvo, program so 

pripravili člani študijskih skupin Spoznavamo Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Slavice Tovšak. 

14. december, 35 udeležencev.  

Strokovna ekskurzija – Škocjanske jame in Divača, program so pripravili člani študijskih skupin 

Odkrivamo Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Alenke Nemec. 10. februar, 41 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Bistra in Vrhnika, program so pripravili člani študijskih skupin Odkrivamo 

Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Alenke Nemec. 10. marec, 41 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Porabje, program so pripravili člani študijskih skupin Odkrivamo Slovenijo, 

pod mentorskim vodstvom Alenke Nemec. 14. april, 49 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Kraški rob, program so pripravili člani študijskih skupin Odkrivamo 

Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Alenke Nemec. 14. maj, 50 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Žalec in Šempeter, program so pripravili člani študijskih skupin Odkrivamo 

Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Alenke Nemec. 2. junij, 40 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Medvode, program so pripravili člani študijskih skupin Odkrivamo Slovenijo, 

pod mentorskim vodstvom Alenke Nemec. 20. oktober, 48 udeležencev.   

Strokovna ekskurzija – Gornja Radgona in Sveta Trojica, program so pripravili člani študijskih 

skupin Odkrivamo Slovenijo, pod mentorskim vodstvom Alenke Nemec. 10. november, 47 

udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Beljak, program so pripravili člani študijskih skupin Odkrivamo Slovenijo, 

pod mentorskim vodstvom Alenke Nemec. 10. december, 46 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Celje, program so pripravili člani študijskih krožkov skupin Po Sloveniji z 

odprtimi očmi, pod mentorskih vodstvom Branke Rudolf. 13. februar, 38 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Dolenjska, program so pripravili člani študijskih krožkov skupin Po Sloveniji 

z odprtimi očmi, pod mentorskih vodstvom Branke Rudolf. 20. marec, 35 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Goriška Brda, program so pripravili člani študijskih skupin Po Sloveniji z 

odprtimi očmi, pod mentorskim vodstvom Branke Rudolf. 17. april, 47 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Haloze in Ptuj, program so pripravili člani študijskih skupin Po Sloveniji z 

odprtimi očmi, pod mentorskim vodstvom Branke Rudolf.  27. maj. 28 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Prlekija,  program so pripravili člani študijskih skupin Po Sloveniji z odprtimi 

očmi, pod mentorskim vodstvom Branke Rudolf.  13. november, 42 udeležencev. 

Strokovna ekskurzija – Gradec, program so pripravili člani študijskih skupin Po Sloveniji z odprtimi 

očmi, pod mentorskim vodstvom Branke Rudolf.  11. december, 40 udeležencev. 



24 

 

Strokovna ekskurzija – Kosovo, Makedonija in Severna Grčija, 17 članov študijskih krožkov 

angleškega jezika, pod mentorskim vodstvom Brigite Grbič. 7. junij. 

Strokovne ekskurzije članov zeliščarskega krožka – Pri treh ribnikih, 24. marec, 15 udeležencev; 

Malečnik - Gorca, 21. april, 5 udeležencev; Korena, 19. maj, 15 udeležencev;  
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