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1 UVOD
Z analizo stanja splošnih knjižnic na Štajerskem območju smo začeli v letu 2014. Ker se je izkazala za
zelo obširno zastavljeno, smo z delom nadaljevali še v letu 2015. Končna različica analize je nastala na
osnovi podatkov, ki so bili zbrani v daljšem časovnem obdobju, med leti 2011 in 2015. Sami podatki
zato ponekod morda niso niti aktualni niti primerljivi, vendar pa osnovna razmerja in deleži ostajajo
aktualni in lahko služijo kot pokazatelji stanja oz. trendov razvoja.

2 MREŽA KNJIŽNIC NA OBMOČJU OOK
Štajersko območje pokriva 22 občin, kar predstavlja 1.313 km² ali 6,48% ozemlja Slovenije. Na tem
območju živi 11,5% celotnega prebivalstva Slovenije (238.029 prebivalcev v letu 2013). Geografsko
Štajersko območje pokriva severovzhodno Slovenijo.
Knjižnično dejavnost na območju izvajajo tri osrednje knjižnice (OK):
 Mariborska knjižnica (SIKMB) izvaja knjižnično dejavnost za prebivalce Mestne občine
Maribor in za prebivalce občin Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž
na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.
 Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (SIKSBI), ki izvaja knjižnično dejavnost na
območju občin Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica.
 Knjižnica Lenart (SIKLNT), ki izvaja knjižnično dejavnost na območju občin Benedikt,
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah.
V skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah izvaja posebne naloge osrednje območne
knjižnice (OOK) Mariborska knjižnica.

3 PREGLED RAZVOJNE PROBLEMATIKE OBMOČJA
Vsem občinam je skupna Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja (Osrednja
Štajerska)
Maribor-Pohorje-Slovenske
gorice
in
Dravsko
polje
2010-2020
(http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=15328)
Oblikovanih je nekaj lokalnih razvojnih strategij v okviru lokalnih akcijskih skupin (LAS):
 Toti las za območje občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in Maribor
 Ovtar Slovenskih goric za občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij
 Od Pohorja do Bohorja, kjer je vključena občina Oplotnica
Nekaj občin je vključenih v nacionalni Program razvoja podeželja 2014-2020.
Razvojne strategije posameznih občin vsebujejo predvsem lokalne energetske, ekološke, kulturne,
turistične in športne načrte.
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4 ANALIZA LOKALNE SKUPNOSTI PO OSREDNJIH KNJIŽNICAH NA
OBMOČJU
Na Štajerskem območju tri osrednje knjižnice izvajajo knjižnično dejavnost za 22 občin. Po številu
prebivalstva je največja Mestna občina Maribor, kjer je leta 2013 živelo 112.088 ljudi. Osrednji
središči na območju sta še Slovenska Bistrica s 25.176 prebivalci in Lenart z 8.224 prebivalci. Med
ostalimi občinami ima največ prebivalcev občina Hoče-Slivnica (11.224), najmanj pa občina
Cerkvenjak (2.015). 12 občin na območju ima manj kot 5.000 prebivalcev.
Demografski podatki kažejo, da se število aktivnega prebivalstva zmanjšuje in to za približno 0,5% na
leto. Povečuje se število prebivalcev, starejših od 65 let (za pribl. 0,3% na leto), povečuje pa se tudi
število otrok, mlajših od 14 let (za pribl. 0,2% na leto). Indeks staranja je v vseh občinah, razen v
Benediktu in v Slovenski Bistrici večji od 100, še v sedmih občinah pa je manjši od slovenskega
povprečja.
Prirast prebivalstva po občinah je različen, skupni prirast je zelo odvisen od priseljevanja oz.
odseljevanja. Opazno je večje priseljevanje v primestne občine in odseljevanje iz občin s slabšimi
gospodarskimi pogoji. Naravni prirast je manjši v večjih krajih, najbolj negativen pa je v Poljčanah.
Na Štajerskem območju ne živi veliko tujih državljanov. Največ jih je seveda v Mariboru (6,4%), v
primestnih občinah (Hoče-Slivnica, Miklavž) in v večjih, bivših industrijskih krajih (Ruše, Slovenska
Bistrica). V drugih občinah je tujcev manj od 2% vsega prebivalstva.
Izobrazbena struktura na Štajerskem je nekoliko slabša od povprečja v državi. Delež prebivalcev s
poklicno in srednjo izobrazbo je približno enak povprečju, pribl. 25% prebivalstva ima le
osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo, prebivalcev z višjo ali visokošolsko izobrazbo pa je skoraj 19%.
Stopnja registrirane brezposelnosti na območju je visoka. Najvišja je v Mariboru, kjer je v letu 2013
dosegla 18,3% (slovensko povprečje je bilo 13,1%). Primerjali smo statistične podatke za leta od 2012
do 2015 in ugotovili, da je brezposelnost v večini občin v letu 2013 naraščala, v polovici občin je
naraščala še v letu 2014, v letu 2015 pa je v večini občin padla. V osmih občinah je bila ves čas nižja
od slovenskega povprečja. Zaposleni na štajerskem območju so, razen v Rušah, prejemali nižje
povprečne neto plače kot zaposleni v Sloveniji. Najnižje so bile neto plače v Staršah, kjer so bile za kar
30% nižje od slovenskega povprečja. V obdobju med leti 2012 in 2013 so se neto plače še
zmanjševale. Gospodarsko stanje na Štajerskem območju ni rožnato, vendar pa primerjava števila
gospodarskih družb in števila samostojnih podjetnikov po občinah na dan 31. 3. 2014 in na 30. 6.
2015 kaže, da se stanje počasi izboljšuje.
V vseh občinah štajerskega območja imajo vsaj eno osnovno šolo in otroški vrtec. Srednje šole so v
Mariboru, Rušah in Slovenski Bistrici. Univerza ima sedež v Mariboru, ena fakulteta se nahaja tudi v
občini Hoče-Slivnica.
Zdravstvenega doma oz. krajevne ambulante nimajo v Benediktu, Sv. Juriju in pri Sv. Trojici. V
Mariboru, Pesnici, Lenartu, Poljčanah in v Slovenski Bistrici so domovi starostnikov z eno ali več
enotami.
Društvena dejavnost v občinah je zelo razvita. Največ je športnih in kulturnih društev, sledijo društva
za pomoč ljudem, stanovska in strokovna društva ter društva za razvoj krajev oz. turistična društva.

5 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA
POSAMEZNIH OBMOČJIH OOK

OPREMA

(IKT)

NA

Stanje računalniške opreme na Štajerskem območju je dokaj slabo. Veliko je še računalnikov, ki so
starejši od 5 let in uporabljajo operacijski sistem Windows XP.
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Mariborska knjižnica kot osrednja knjižnica dosega 31,6% predvidenih računalniških mest po
Pravilniku in 7,79% računalniških mest po Standardu. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica kot
osrednja knjižnica dosega 100% zahtev Pravilnika in 40,54% zahtev Standarda. Knjižnica Lenart
dosega 100% zahtev pravilnika in 74,89% zahtev Standarda. Enote Knjižnice Lenart pa ne dosegajo
zahtev Pravilnika in tudi ne zahtev Standarda, ker tam niso omogočena računalniška mesta za
uporabnike.
V okviru Mariborske knjižnice premične zbirke niso pokrite z računalniki za uporabnike, tudi
premična zbirka iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica nima računalnika za uporabnike, prav
tako ga nima Knjižnica Poljčane. V Knjižnici Lenart je v Knjižnici Sv. Ana računalniška oprema last šole
in ne uporablja IKT opreme iz knjižnice. Zelo malo ali nič se uporabljajo tablični računalniki in ostala
bolj sodobna oprema, ki bi omogočala večjo mobilnost med enotami posamezne knjižnice.
Internetne povezave so različne. Najboljše so trenutno v Mariborski knjižnici. WiFi povezave so v
izgradnji, velik vpliv na to pa ima tudi lokacija, kjer knjižnica gostuje. Vse tri knjižnice uporabnikom
omogočajo dostop do Libroam-a v osrednjih knjižnicah.
Zaščita (antivirusna, antispam) je različna v vseh treh knjižnicah. Najbolj kompleksno rešitev ima
trenutno Mariborska knjižnica. Arhiviranje se izvaja glede na možnosti, ki jih posamezna knjižnica
ima. Najbolj organizirano je v Mariborski knjižnici z varnostnim kopiranjem v oblak.
Sicer je uporaba računalništva v oblakih minimalna, omejena je predvsem na povabilo, kot npr.
skupna raba Dropbox-a.

6 ANALIZA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OOK: STANJE
Analiza knjižnične dejavnosti na območju OOK je bila narejena na osnovi meritev – preverjanja
izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti po Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Pravilnik). Zadnje meritve so bile izvedene za leto 2011, zato so
uporabljeni nekoliko zastareli podatki o knjižnični dejavnosti. Kjer je bilo mogoče, smo podatke
primerjali z novejšimi podatki iz letnih poročil knjižnic za leto 2014.
Podatki kažejo, da so knjižnične zbirke vseh treh knjižnic komaj ustrezne. Obseg zbirk v letu 2014 je v
vseh treh knjižnicah še ustrezal zahtevam Pravilnika, zahtevam Standarda je ustrezala samo zbirka
Knjižnice Josipa Vošnjaka. Zaskrbljujoč je premajhen prirast knjižničnega gradiva, saj je v letu 2014
samo prirast monografskih publikacij v Knjižnici Josipa Vošnjaka ustrezal pogojem Pravilnika. To vodi
v zastarelost in zmanjševanje po obsegu že tako komaj ustreznih zbirk. Izbor in ureditev knjižničnega
gradiva v splošnem ustrezata, s tem da je v Knjižnici Josipa Vošnjaka nekoliko prevelik prirast
leposlovnega gradiva, v Mariborski knjižnici pa je prirast gradiva za mladino nekoliko premajhen.
V vseh treh knjižnicah je zaposlenih premalo delavcev, glede na zahteve Standarda v Knjižnici Lenart
celo več kot 50% premalo.
Zahtevam po ustreznem prostoru ne ustreza Mariborska knjižnica. Posebna težava je nerešena
prostorska problematika osrednje knjižnice na Rotovškem trgu.
Člani knjižnic prihajajo v največjem deležu iz občin štajerskega območja, večjih migracij z drugimi
občinami ni zaznati. Delež prebivalstva, včlanjenega v knjižnice, se manjša in se giblje med 16 in
18,5%. Glede na starostno strukturo prebivalstva opažamo nesorazmeren delež mladih članov in
majhen delež starejših članov knjižnic. Pri obisku in izposoji gradiva na dom opažamo, da se fizični
obisk zmanjšuje, povečuje pa se delež elektronskih storitev in uporaba knjižnice zaradi prireditev ali
izobraževanja.
Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami, domoznanske dejavnosti, informacijsko
opismenjevanje in druge dejavnosti potekajo v vseh knjižnicah na območju v skladu s kadrovskimi in
finančnimi možnostmi.
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7 KNJIŽNIČNA MREŽA
Vse tri knjižnice na štajerskem območju organizirajo knjižnične mreže, ki prebivalcem na območju
omogočajo dostopnost do knjižničnih storitev:

Št.
občin

Št.
Št.
Št.
krajevnih premičnih postajališč
knjižnic
zbirk
bibliobusa

Št. občin brez
krajevne knjižnice,
samo
obiski
bibliobusa

Št. občin brez
krajevne knjižnice
in brez obiskov
bibliobusa

SIKMB

12

18

9

45

4

0

SIKLNT

6

4

0

0

0

3

SIKSBI

4

7

1

8 (SIKMB)

0

0

Mariborska knjižnica
Mrežo Mariborske knjižnice sestavlja 18 enot oz. krajevnih knjižnic in Potujoča knjižnica - bibliobus s
premičnimi zbirkami. V času nastajanja te analize je bila v maju 2015 odprta 19 enota - krajevna
knjižnica v Selnici ob Dravi.
Krajevne knjižnice oz. enote Mariborske knjižnice se nahajajo: 11 na območju Mestne občine Maribor
(Knjižnica Rotovž, Čitalnica Rotovž, Pionirska knjižnica Rotovž, Knjižnica Tabor, Knjižnica Nova vas,
Pionirska knjižnica Nova vas, Knjižnica Pobrežje, Knjižnica Studenci, Knjižnica Tezno, Knjižnica
Kamnica, Knjižnica Pekre) in 7 oz. 8 na območju drugih občin (Knjižnica Duplek, Knjižnica Hoče,
Knjižnica Lovrenc na Pohorju, Knjižnica Pesnica, Knjižnica Ruše, Knjižnica Bistrica ob Dravi, Knjižnica
Šentilj in nova enota Knjižnica Selnica ob Dravi).
Bibliobus Mariborske knjižnice je do 1. 3. 2011 obiskoval kraje v vseh občinah Štajerskega območja.
Po tem datumu so bila na zahtevo občin ukinjena postajališča Benedikt, Lokavec in Sv. Ana, tj.
postajališča na območju delovanja Knjižnice Lenart. V letu 2011 je bilo ukinjeno tudi postajališče
Veliko Tinje v občini Slovenska Bistrica. V obdobju do konca l. 2015 je bibliobus Mariborske knjižnice
na območju delovanja Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica obiskoval 7 postajališč: Črešnjevec,
tovarno Impol v Slovenski Bistrici, Laporje, Sp. Polskavo, Šmartno na Pohorju, Zg. Ložnico in Prihovo.
Na območju delovanja Mariborske knjižnice je imel bibliobus 45 postajališč.
Do leta 2015 je bilo postajališč premičnih zbirk Mariborske knjižnice 9: Materinski dom Maribor, UKC
Maribor – Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor - Klinika za pediatrijo, bolnišnična šola (del OŠ Bojana
Ilicha), Dom starejših občanov Tezno, Dom starejših Idila, Sončni dom, Varstveno delovni center
Sožitje, KUD Gradišče na Kozjaku in Ljudska knjižnica Zg. Kungota.

Knjižnica Lenart
Na območju Knjižnice Lenart je v skladu s Standardom organizirana le osrednja knjižnica v Lenartu.
V Voličini od leta 2010, v Cerkvenjaku in pri Sv. Ani pa od leta 2013 v prostorih tamkajšnjih osnovnih
šol delujejo krajevne knjižnice, ki pa niso organizirane popolnoma v skladu z zahtevami Standarda.
Knjižnica Lenart v svoji mreži nima potujoče knjižnice, prav tako nima postajališč premičnih zbirk.
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Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Mrežo Knjižnice Josipa Vošnjaka sestavlja 7 krajevnih knjižnic in eno postajališče premične zbirke.
Knjižnica nima svoje potujoče knjižnice. Do konca leta 2015 je 7 postajališč na območju obiskoval
bibliobus Mariborske knjižnice. Z letom 2016 so bila ukinjena vsa postajališča razen postajališča
Prihova v občini Oplotnica. Za postajališče pri tovarni Impol v Slovenski Bistrici je bila sklenjena
pogodba med Mariborsko knjižnico in Impolom, z dovoljenjem, da bibliobus obiskujejo tudi drugi
prebivalci in ne samo zaposleni v Impolu.
Krajevne knjižnice so: Knjižnica Josipa Vošnjaka (osrednja knjižnica), Knjižnica Poljčane, Knjižnica
Pragersko, Knjižnica Oplotnica, Knjižnica Kebelj, Knjižnica Tinje in Knjižnica Makole.
Premična zbirka se nahaja v Domu dr. Jožeta Potrča v Poljčanah.

Dostopnost knjižničnih storitev
Na območju Mariborske knjižnice v štirih občinah, Kungoti, Miklavžu, Rače-Framu in Staršah, ni
krajevnih knjižnic. Knjižnično dejavnost pokriva bibliobus, vendar je pri tem problematično veliko
število prebivalstva, ki živi v teh občinah (22.348). Večini zaradi časovno omejene prisotnosti
bibliobusa knjižnične storitve niso dostopne v zadostni meri. Po nepokritosti s knjižnično dejavnostjo
izstopa območje naselij Slivnica – Radizel – Orehova vas – Hotinja vas. V teh vaseh ni krajevne
knjižnice (občinska knjižnica je v Hočah) niti postajališča bibliobusa, živi pa na tem področju precej
ljudi: okoli 4.200 v radiju 2000 m in čez 10.000 v radiju 4000 m.
Na območju delovanja Knjižnice Lenart v 3 občinah, Benediktu, Sv. Trojici in v Sv. Juriju, knjižnična
dejavnost ni zagotovljena niti s krajevno knjižnico niti z obiski bibliobusa niti s premičnimi zbirkami.
Te tri občine imajo skupaj 6.602 prebivalca. Stanje se je poslabšalo v letu 2011, ko so bila ukinjena
postajališča bibliobusa. Zaradi tega in na prošnjo Knjižnice Lenart smo v letu 2014 v Mariborski
knjižnici pripravili »Načrt knjižnične mreže na območju knjižnice Lenart (predlog, junij 2014)«.
Opravljena analiza je pokazala, da je na osnovi zakonodaje utemeljena in potrebna ustanovitev
osrednjih oz. krajevnih knjižnic v občinskih središčih Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Jurovski Dol in Sv.
Trojica, zaradi števila prebivalcev pa tudi v naselju Sp. Voličina v občini Lenart. Zaradi oddaljenosti in
razdrobljenosti naselij bi bilo primerno uvesti postajališča bibliobusa v krajih Rogoznica, Stanetinci,
Lokavec, Zg. Ščavnica, Dražen Vrh, Zg. Partinje in Osek.
Na območju delovanja Knjižnice Josipa Vošnjaka so krajevne knjižnice v vseh občinah. Zaradi
razdrobljenosti naselij in težje dostopnosti višje na Pohorju ležečih naselij je nujno pokrivanje le teh
tudi s postajališči bibliobusa.
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1 UVOD
»Svoboda, blaginja in razvoj družbe in posameznika so temeljne vrednote človeka. Doseči jih je
moč samo tedaj, ko je dobro obveščeni državljan sposoben, da sam uresničuje svoje demokratske
pravice in se aktivno vključuje v družbo. Konstruktivno sodelovanje v le-tej in razvoj demokracije
sta odvisna od ustrezne izobrazbe in od prostega in neomejenega dostopa do znanja, duhovnih
dobrin, kulture in informacij.
Splošna knjižnica, dejanska vrata lokalne skupnosti do znanja, zagotavlja osnovno podstavo
učenja od mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja
posameznika in socialnih skupin.
Storitve splošne knjižnice so na voljo uporabnikom po načelu enakega dostopa vsakomur.«
(IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah, 1994)
»Za vrednotenje učinkovitosti poslovanja, kakovosti storitev, ugotavljanje uspešnosti in nenehne
izboljšave potrebuje knjižnica zanesljivo orodje. V prvi vrsti mora zato zbirati in analizirati
statistične podatke o gradivu, zaposlenih, storitvah, izposoji, dejavnostih, itn. Rezultati teh analiz
so osnova za načrtovanje dela.«
(Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), 2005, str. 22)

Družba v obliki manifestov, zakonodaje in strokovnih standardov opredeljuje poslanstvo splošnih
knjižnic. Njihovo poslanstvo splošnim knjižnicam nalaga veliko odgovornost za to, da prebivalcem, ne
glede na narodnost, vero, socialni status ali katerokoli drugo lastnost, omogočajo zadovoljevanje
potreb po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu. Splošne knjižnice se zato trudijo, da bi
čim bolje prepoznale potrebe prebivalcev ter da bi te potrebe in splošna pričakovanja čim bolje
zadovoljile. V ta namen oblikujejo knjižnične zbirke, ponujajo različne storitve, organizirajo
izobraževanja in različne druge dogodke, itd. Koliko pa so pri tem zares uspešne?
Knjižnice smo zavezane k dajanju različnih letnih poročil in statistik delovanja. Vsako leto se ubadamo
z različnimi obrazci, zbiramo podatke in tako in drugače popisujemo svoje delo. Ali smo pri svojem
delu uspešni? Ali se trudimo v pravi smeri? Ponujamo prebivalstvu vsebine, ki ga zanimajo? Znamo
izbrati pravi način ponujanja vsebin? Ali smo res »vrata lokalne skupnosti do znanja«? Na ta in
podobna vprašanja želimo vsaj delno odgovoriti s to analizo.
Z analizo stanja splošnih knjižnic na Štajerskem območju smo začeli v letu 2014. Ker se je izkazala za
zelo obširno zastavljeno, smo z delom nadaljevali še v letu 2015. Pri pripravi smo se srečali z vrsto
težav in dilem: Katere podatke uporabiti, da bodo rezultati verodostojni in primerljivi? Ali je smiselno
v isti analizi uporabiti podatke iz različnih časovnih obdobij za različne kazalce? Ali so metodološka
izhodišča statističnih vprašalnikov ustrezna, ko pa so dobljeni podatki ponekod tako različni? Katero
je pravo razmerje med natančnostjo podatka in časom, ki je bil potreben za pripravo takega podatka?
Ali je smiselno navajati podatek za posamezno leto ali nam bolj jasno sliko da primerjava v obdobju?
Končna različica analize je nastala na osnovi podatkov, ki so bili zbrani v daljšem časovnem obdobju,
med leti 2011 in 2015. Sami podatki zato ponekod morda niso niti aktualni niti primerljivi, vendar pa
osnovna razmerja in deleži ostajajo aktualni in lahko služijo kot pokazatelji stanja oz. trendov razvoja.
Trudili smo se, da bi bili podatki v svojem kontekstu čim bolj realni. Če bo analiza vodstvom knjižnic
vsaj malo olajšala načrtovanje dejavnosti v prihodnje, bo njen namen dosežen.
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2 MREŽA KNJIŽNIC NA OBMOČJU OOK

Knjižnična območja s sedežem OOK in z območji osrednjih knjižnic (OK) s številom občin, ki jih pokrivajo
knjižnice
(Vir: Narodna in univerzitetna knjižnica)

Štajersko območje pokriva 22 občin, kar predstavlja 1.313 km² ali 6,48% ozemlja Slovenije. Na tem
območju živi 11,5% celotnega prebivalstva Slovenije (238.029 prebivalcev v letu 2013).
Geografsko Štajersko območje pokriva severovzhodno Slovenijo. Razprostira se od gričevnatih
Slovenskih goric na vzhodu do Kozjaka na severu, Pohorja na zahodu in do Boča na jugu. Štiri občine
na severu so obmejne, saj mejijo na Republiko Avstrijo.
Knjižnično dejavnost na območju izvajajo tri osrednje knjižnice (OK):
 Mariborska knjižnica (SIKMB) izvaja knjižnično dejavnost za prebivalce Mestne občine
Maribor in za prebivalce občin Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž
na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.
 Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (SIKSBI), ki izvaja knjižnično dejavnost na
območju občin Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica
 Knjižnica Lenart (SIKLNT), ki izvaja knjižnično dejavnost na območju občin Benedikt,
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah
V skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah izvaja posebne naloge osrednje območne
knjižnice (OOK) Mariborska knjižnica.
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Občine Štajerskega območja
(Prirejeno po: Statistični urad Republike Slovenije)

Osrednje knjižnice na območju uporabljajo za izvajanje knjižnične dejavnosti različne oblike
organiziranosti: krajevne knjižnice (enote), premične zbirke in potujočo knjižnico (bibliobus) s
postajališči.
Tabela prikazuje organizacijske oblike za izvajanje dejavnosti knjižnic na območju po posameznih
občinah ter število prebivalcev posamezne občine.

Območje OOK, knjižnice, občine, število prebivalcev

Občina

Št. prebivalcev
na dan
31. 12. 2013
238.029
183.135

Duplek
Hoče – Slivnica

6.765
11.224

Kungota
Lovrenc na Pohorju

4.794
3.119

Maribor

112.088

ŠTAJERSKO OBMOČJE
Mariborska knjižnica












Knjižnica Duplek
Potujoča knjižnica - bibliobus s postajališči: Dvorjane, Sp.
Duplek, Zg. Duplek, Korena, Žitečka vas
Knjižnica Hoče
Potujoča knjižnica - bibliobus s postajališči Jurij ob Pesnici,
Svečina, Sp. Kungota
Potujoča knjižnica - premična zbirka: Ljudska knjižnica Zg.
Kungota
Knjižnica Lovrenc na Pohorju
Knjižnica Rotovž, Čitalnica Rotovž, Pionirska knjižnica
Rotovž, Knjižnica Tabor, Knjižnica Nova vas, Pionirska
knjižnica Nova vas, Knjižnica Kamnica, Knjižnica Pekre,
Knjižnica Pobrežje, Knjižnica Studenci, Knjižnica Tezno
Potujoča knjižnica – bibliobus s postajališči Bresternica,
Brezje, Dogoše, Gaj, Malečnik, Razvanje, VDC Polž, Košaki,
končno postajališče Tezno
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Potujoča knjižnica – premične zbirke: UKC Maribor-oddelek
za psihiatrijo, UKC Maribor – bolnišnična šola, Sončni dom,
VDC Sožitje, Dom starejših Tezno, Materinski dom

Potujoča knjižnica – bibliobus s postajališči Miklavž (Vauhnik) in
Miklavž (šola), Dobrovce, Dravski dvor, Skoke

Knjižnica Pesnica

Potujoča knjižnica – bibliobus s postajališči Jakobski dol,
Jarenina, Pesnica

Potujoča knjižnica – premična zbirka: Dom starejših Idila
Potujoča knjižnica – bibliobus s postajališči Fram, Podova, Rače,
Sp. Gorica

Knjižnica Janka Glazerja Ruše

Knjižnica Bistrica ob Dravi

Knjižnica Selnica ob Dravi (otvoritev maj 2015)

Potujoča knjižnica – bibliobus s postajališči Selnica ob Dravi,
Fala

Potujoča knjižnica – premična zbirka: Gradišče na Kozjaku
Potujoča knjižnica – bibliobus s postajališči Brunšvik, Marjeta,
Prepolje, Rošnja, Starše, Zlatoličje

Knjižnica Šentilj

Potujoča knjižnica – bibliobus s postajališči Ceršak, Selnica
ob Muri, Sladki Vrh, Zg. Velka

1 Knjižnica Lenart
 Izposojevališče Knjižnice Lenart v OŠ





Knjižnica Lenart – samostojna OK
Izposojevališče Knjižnice Lenart v naselju Voličina, v OŠ
Izposojevališče Knjižnice Lenart v OŠ

2 Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
 Izposojevališče Knjižnice Josipa Vošnjaka v OŠ



Knjižnica Oplotnica
Knjižnica Kebelj



Potujoča knjižnica – bibliobus Mariborske knjižnice s
postajališčem Prihova




Knjižnica Poljčane
Premična zbirka: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – samostojna
OK
Knjižnica Pragersko
Knjižnica Tinje
Potujoča knjižnica – bibliobus Mariborske knjižnice s
postajališči Črešnjevec, Impol, Laporje, Sp. Polskava,
Šmartno na Pohorju, Zg. Ložnica






Miklavž
Dravskem polju

na
6.437

Pesnica

7.501

Rače - Fram

7.028

Ruše

7.191

Selnica ob Dravi

4.459

Starše

4.089

Šentilj

8.467
19.196
2.464
2.015

Benedikt
Cerkvenjak

Lenart
8.224
Sveta Ana
2.330
Sveta Trojica v Slov.
goricah
2.087
Sveti Jurij v Slov.
goricah
2.051
35.698
Makole
2.023

Oplotnica

4.030

Poljčane

4.469

Slovenska Bistrica

25.176
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3 PREGLED RAZVOJNE PROBLEMATIKE OBMOČJA

3.1 RAZVOJNE STRATEGIJE OBČIN
Poleti leta 2014 smo s pomočjo svetovnega spleta želeli poiskati čim več strateških in razvojnih
dokumentov občin. Izkazalo se je, da na spletu ni objavljenih veliko strateških dokumentov, nekaj več
je bilo objavljenih razvojnih dokumentov.
Razvojne strategije posameznih občin vsebujejo predvsem lokalne energetske, ekološke, kulturne,
turistične in športne načrte.
Vsem občinam je skupna Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja (Osrednja
Štajerska)
Maribor-Pohorje-Slovenske
gorice
in
Dravsko
polje
2010-2020
(https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategija-razvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zgpodravja-/0 ; http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=15328)

Oblikovanih je nekaj lokalnih razvojnih strategij v okviru lokalnih akcijskih skupin (LAS):
 Toti las za območje občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in Maribor
 Ovtar Slovenskih goric za občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij
 Od Pohorja do Bohorja, kjer je vključena občina Oplotnica
Nekaj občin je vključenih v nacionalni Program razvoja podeželja 2014-2020.

Strateški dokumenti občin
Knjižnica/OBMOČJE OOK
ŠTAJERSKO OBMOČJE
Mariborska knjižnica

Občina

Strateški dokument občine (naziv in link)

Lokalni energetski koncept, junij 2012 Energetski koncept je celovit dokument, ki
analizira energetsko rabo in oskrbo na področju
občine in predlaga rešitve za izboljšanje
trenutnega stanja in trajnostnega energetskega
razvoja občine. Pri določevanju energetskih
smernic v prihodnosti upošteva energetski
koncept kratkoročne in dolgoročne razvojne
načrte občine, ne samo na področju rabe in
oskrbe z energijo, ampak tudi na vseh ostalih
razvojnih
področjih
občine.
(Vir: http://www.duplek.si/informacije-1/predpisi.html%20[16. 7.
2014] )

Program varnosti Občine Duplek, 2008
(Vir:http://www.lexlocalis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&25NacinIskanja=0&Obcina
=fc3e5513-24f2-4c76-8277bb2f0ab49c60&VrstaDokumenta=STRATESKI_PROGRAMSKI_DOK
UMENTI [16. 7. 2014] )

Duplek

Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini
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Knjižnica/OBMOČJE OOK

Občina

Strateški dokument občine (naziv in link)

Duplek
(Vir:http://www.lexlocalis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&25NacinIskanja=0&Obcina
=fc3e5513-24f2-4c76-8277bb2f0ab49c60&VrstaDokumenta=STRATESKI_PROGRAMSKI_DOK
UMENTI [16. 7. 2014] )

Lokalna akcijska skupina Toti las. Za območje
občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in
Maribor. Lokalna razvojna strategija.
Vir: http://mra.si/files/lokalna-razvojna-strategija.pdf [18. 7.
2014]

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012
Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Načrt razvojnih programov 2011-2014
(Vir: http://www.lexlocalis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?Secti
onID=42015d83-3e99-4f82-b7a8-39501c71f2bd [15.7.2014]

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012
Hoče - Slivnica

Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Lokalna akcijska skupina Toti las. Za območje
občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in
Maribor. Lokalna razvojna strategija.
Vir: http://mra.si/files/lokalna-razvojna-strategija.pdf [18. 7.
2014]

Kungota

Načrt razvojnih programov 2011-2014(Vir:
http://www.lexlocalis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?Secti
onID=1851ddda-0ba1-41db-8223-d0ce885d3d65)

Letni program športa Občine Lovrenc na
Pohorju za leto 2014 (Vir: http://ls.lexlocalis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?Secti
onID=e1d57c35-6041-4376-8c41-17f8894388fa)

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012
Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Lovrenc na Pohorju
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Knjižnica/OBMOČJE OOK

Občina

Strateški dokument občine (naziv in link)

Lokalna akcijska skupina Toti las. Za območje
občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in
Maribor. Lokalna razvojna strategija.
Vir: http://mra.si/files/lokalna-razvojna-strategija.pdf
2014]

[18.

7.

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012
Maribor

Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Načrt razvojnih programov Občine Miklavž na
Dravskem polju za obdobje 2010 – 2014
(Vir: http://www.miklavz.si/dokument.aspx?id=291&langid=1060
)

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012
Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Miklavž na Drav. polju

Mikro turistične destinacije podeželja - Projekt
Mikrotur. Vir:
http://www.pesnica.si/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=486:projekt-mikrotur&catid=28:turizem-vobini&Itemid=34 [18. 7. 2014]

Lokalna akcijska skupina Toti las. Za območje
občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in
Maribor. Lokalna razvojna strategija.
Vir: http://mra.si/files/lokalna-razvojna-strategija.pdf [18. 7.
2014]

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Pesnica

Načrt razvojnih programov 2011-2014
(Vir:
http://www.lexlocalis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&25NacinIskanja=0&Obcina
=88b91e68-934e-4916-92784d2c8e13008e&VrstaDokumenta=STRATESKI_PROGRAMSKI_DOK
UMENTI

Rače - Fram

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
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Knjižnica/OBMOČJE OOK

Občina

Strateški dokument občine (naziv in link)

Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Ruše
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine
Ruše
(Vir:
http://www.lexlocalis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&25NacinIskanja=0&Obcina
=82fef543-748d-4d3f-99bd97d994ddc1b2&VrstaDokumenta=STRATESKI_PROGRAMSKI_DOK
UMENTI

Energetska sanacija vrtcev v občini Ruše
Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Ruše

Lokalna razvojna strategija za območje Občine
Selnica ob Dravi
(Vir: http://www.selnica.si/katalog-informacij/ - Seznam
strateških in programskih dokumentov – Strategija razvoja)

Lokalni energetski koncept Občine Selnica ob
Dravi (Vir: http://www.selnica.si/lokalni-energetski-koncept/)
Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Selnica ob Dravi

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Starše

Lokalni program kulture Občine Šentilj
Šentilj

(Vir: http://www.lexlocalis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID
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Knjižnica/OBMOČJE OOK

Občina

Strateški dokument občine (naziv in link)
=11de5608-aad1-4365-9717-49e518332b5c)

Lokalna akcijska skupina Toti las. Za območje
občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in
Maribor. Lokalna razvojna strategija.
Vir: http://mra.si/files/lokalna-razvojna-strategija.pdf [18. 7.
2014]

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

1 Knjižnica Lenart

Načrt razvojnih programov 2013-2016:
http://www.benedikt.si/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=498&Itemid=338 in
http://www.benedikt.si/images/stories/Predpisi/Ostali_predpisi/2
013/01_NRP_2013-2016.pdf

[15. 7. 2014]

Lokalno razvojna strategija »Ovtar Slovenskih
goric«
http://rasg.si/admin/content/document/file/7157lrs.pdf [15. 7.
2014]

Izvleček iz lokalne razvojne strategije za
delovanje lokalne akcijske skupine Las »Ovtar
Slovenskih
goric«:
http://www.benedikt.si/images/stories/LAS_Ovtar/01_1_Strategij
a_LAS.pdf?phpMyAdmin=7a07cac77a98e0a9cd722d34078e4500

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Benedikt

Lokalno razvojna strategija »Ovtar Slovenskih
goric«
http://rasg.si/admin/content/document/file/7157lrs.pdf [15. 7.
2014]

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
Cerkvenjak

https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategija-
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Knjižnica/OBMOČJE OOK

Občina

Strateški dokument občine (naziv in link)
razvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Vključeni v Program razvoja podeželja 20142020: http://www.program-podezelja.si/sl/ [15. 7. 2014]
Lokalno razvojna strategija »Ovtar Slovenskih
goric«
http://rasg.si/admin/content/document/file/71
57lrs.pdf [15. 7. 2014]
Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Lenart

Program razvoja podeželja Republike Slovenije
2014-2020 (Vir: http://www.program-podezelja.si/sl/)
Lokalno

razvojna

strategija

(http://www.benedikt.si/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=265&Itemid=74&lang=)

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Sveta Ana

Občinski prostorski načrt Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah
(Vir: http://www.svtrojica.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1060
%3Aobinski-prostorski-nart-sv-trojica-2014&catid=99%3Aoglasiin-obvestila&Itemid=89&lang=sl)

Lokalno razvojna strategija »Ovtar Slovenskih
goric«
http://rasg.si/admin/content/document/file/7157lrs.pdf [15. 7.
2014]

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategija-

Sveta Trojica v Slov. razvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0
goricah
Sveti

Jurij

v

Slov.

Lokalni energetski koncept Občine Sv. Jurij v
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Knjižnica/OBMOČJE OOK

Občina
goricah

Strateški dokument občine (naziv in link)

Slovenskih goricah
(Vir:
http://www.obcinajurij.si/images/obcina/obcina/kijz/LEK_SVETI_J
URIJ_K.pdf)

Letni program športa Občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah 2014
(Vir:
http://www.obcinajurij.si/images/obcina/obcina/kijz/Letni_progr
am_%C5%A1porta_2014.pdf)

Letni program kulture Občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah 2014
(Vir:
http://www.obcinajurij.si/images/obcina/obcina/kijz/Letni_progr
am_kulture.pdf)

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

2
Knjižnica
Josipa
Slovenska Bistrica

Vošnjaka

Dolgoročni načrt razvoja občine Makole 2010 2017 z elementi do leta 2025, junij 2010
(Vir: http://www.lexlocalis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&25NacinIskanja=0&Obcina
=3aa92538-4a4c-49bc-80395355c2f87e8f&VrstaDokumenta=STRATESKI_PROGRAMSKI_DOKU
MENTI [16. 7. 2014]

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Makole

Lokalna razvojna strategija lokalne akcijske
skupine »Od Pohorja do Bohorja« za obdobje
2007-2013, april 2008
(Vir: http://www.las-pohorjebohor.si/f/docs/Dokumenti/LRS_LAS_od_Pohorja_do_Bohorja.pdf
[29. 3. 2016])

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega
programa Podravja za obdobje 2010-2012,
januar in marec 2011 http://www.oplotnica.si/dokument.aspx?id=1433

Oplotnica
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Knjižnica/OBMOČJE OOK

Občina

Strateški dokument občine (naziv in link)

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Poljčane

Dolgoročni razvojni načrt Občine Slovenska
Bistrica
http://www.ricsb.si/uploads/files/DOLGORO%C4%8CNI%20RAZVOJNI%20NA%C4
%8CRT.pdf

Analiza o položaju invalidov v Občini Slovenska
Bistrica
http://www.slovenskabistrica.si/UserFiles/1109/File/LETO%202014/Vpenjalnik2.
pdf

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin
Zg. Podravja (Osrednja Štajerska) MariborPohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 20102020, marec 2012. Dostopno:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/5389271/strategijarazvoja-turizma-na-obmocju-22-obcin-zg-podravja-/0

Slovenska Bistrica
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4 ANALIZA LOKALNE SKUPNOSTI PO OSREDNJIH KNJIŽNICAH NA
OBMOČJU
V tem poglavju smo pripravili pregled občin, v katerih knjižnice Štajerskega območja izvajajo osnovno
knjižnično dejavnost. Opis občin vsebuje kratek opis značilnosti občin, demografske podatke, podatke
o gospodarstvu, storitvenih dejavnostih na območju, itd. Podatke smo pridobili na spletni strani
Statističnega urada Slovenije, na spletnih straneh občin in na drugih javno dostopnih spletnih mestih.
 Statistični demografski podatki so pridobljeni na Statističnem uradu Republike Slovenije (Vir:
http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014) in veljajo za leto 2012, razen kadar je posebej
navedeno in so bili podatki dosegljivi tudi za leto 2013. Ti podatki za 2013 po Analizi za Štajersko
območje so zbrani v Prilogi 1.
 Podatki o podjetjih po občinah so bili pridobljeni na AJPES in sicer dvakrat, prvič za stanje na dan
31. 3. 2014 in drugič za stanje na dan 30. 6. 2015. (Vir:
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)
 Podatki o številu organizacij in društev po občinah so bili pridobljeni 18. 3. 2015 s pomočjo
spletnega iskalnika http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces

4.1 MARIBORSKA KNJIŽNICA - OSREDNJA OBMOČNA KNJIŽNICA
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.
Mariborska knjižnica je javna splošna knjižnica. Sestavlja jo 18 enot (krajevnih knjižnic) in Potujoča
knjižnica – bibliobus. Dejavnost knjižnice je namenjena vsem prebivalcem Maribora in širše regije.
Spletna stran knjižnice je na naslovu http://www.mb.sik.si/.

4.1.1 MESTNA OBČINA MARIBOR
Spletna stran občine: http://www.maribor.si/

4.1.1.1 Geografske značilnosti
Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji. Je upravno, izobraževalno, finančno, gospodarsko,
kulturno, trgovsko in turistično središče severovzhodne Slovenije, središče slovenske Štajerske, sedež
Podravske regije ter vzhodne kohezijske regije. Je univerzitetno in metropolitsko mesto.
Leži na 274 m nadmorske višine in ima ugodno lego na križišču poti iz srednje v jugovzhodno Evropo
ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino, ob reki Dravi, med Pohorjem, Kozjakom in
Slovenskimi goricami, med Dravsko dolino in Dravskim poljem.
Najstarejši doslej znani sledovi poselitve mariborskega okoliša segajo v pozno 5. tisočletje pr. n. št.
Mesto se je razvilo ob reki Dravi, pod gradom Marchburg (grad v marki). Prva omemba gradu sega v
leto 1164.
Maribor je bil do druge svetovne vojne hitro razvijajoče se industrijsko mesto. Med drugo svetovno
vojno je bilo mesto bombardirano, porušenih je bilo kar 47 % vseh stavb. V okviru Jugoslavije je bil
Maribor eno največjih gospodarskih središč v državi. Po osamosvojitvi Slovenije je Maribor zadela
huda brezposelnost kot posledica propada velikih podjetij, ki so izgubila jugoslovanski trg.
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Občina Maribor je del podravske statistične regije. Meri 148 km2. Po površini se med slovenskimi
občinami uvršča na 40. mesto.
Naselja v občini: Mestna občina Maribor obsega območje mesta Maribor in naselij Bresternica,
Brezje, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki,
Laznica, Limbuš, Malečnik, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško
selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji
Slemen - del, Zrkovci.
Območje mestne občine je razdeljeno na 11 mestnih četrti (Koroška vrata, Center, Ivan Cankar,
Studenci, Magdalena, Tabor, Nova vas, Tezno, Pobrežje, Radvanje, Brezje-Dogoše-Zrkovci) in 6
krajevnih skupnosti (Bresternica-Gaj, Kamnica, Malečnik-Ruperče, Razvanje, Limbuš, Pekre).

4.1.1.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.1.1.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ;
podatki za 2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 112.088 prebivalcev, od tega 54.785 moških in 57.303 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 2. mesto. Na kvadratnem kilometru
površine občine je živelo povprečno 752 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v
celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu negativen, znašal je -2,9 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 1,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini
je bil negativen, znašal je -1,5 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 44,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 176 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
V občini je delovalo 42 vrtcev, obiskovalo pa jih je 4.110 otrok (l. 2013 3.793 otrok). Od vseh otrok v
občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 78% (l. 2013 78%) vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh
vrtcih v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013
izobraževalo približno 7.300 učencev (l. 2013 7.577 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli
3.660 dijakov (l. 2013 3.535 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in
10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10
diplomantov.

4.1.1.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 50%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 76.182 delovno sposobnih zaposlenih 37.060 oseb, kar je 48,65%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 17,2% (l. 2013 19,1%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 2% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako za
približno 2%.

4.1.1.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 469 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 52.203 stanovanja).
Približno 47% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
68 m2.
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (46 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil
v povprečju star 9 let.
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V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 435 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 108 kg
več kot v celotni Sloveniji.
V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 123.600 prihodov in 269.500
prenočitev turistov. To je pomenilo približno 3,7% vseh prihodov in 2,8% vseh prenočitev turistov v
državi.

4.1.1.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 7.197, kar predstavlja 6,4% vseh prebivalcev.

4.1.1.2.5 Uporabniki s posebnimi potrebami, ranljive skupine
Pojasnila:





Znotraj MoM smo upoštevali geografsko prostorske enote MČ/KS, ki predstavljajo knjižnične
okoliše naših enot. Zaradi lažjega načrtovanja storitev jih po potrebi in glede na specifiko
okoliša navajamo glede na izpostavljeno ciljno populacijo, s katero se ukvarjajo
(mladi/odrasli).
Zajeta so društva, ustanove itd,. ki združujejo ali se ukvarjajo z uporabniki s posebnimi
potrebami in drugimi ranljivimi skupinami prebivalstva.
Navajamo uradne nazive društev/ustanov.

Okoliš osrednje knjižnice: MoM/MČ/Naselje:





MČ Center/naselja Maribor, Meljski hrib, Ribniško selo, Vinarje, Za Kalvarijo
MČ Ivan Cankar/naselja Maribor, Pekel, Počehova,
MČ Koroška vrata/naselje Maribor
MČ Magdalena/naselje Maribor

Odrasli


Center Sonček Maribor (osebe s cerebralno paralizo, Downovim sindromom, senzorno in
predvsem telesno ovirani/83 potencialnih uporabnikov)
Organizacijska struktura:

─
─
─



Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo
VDC Sonček
Podjetje sončna pot d.o.o.
Center za pomoč na domu (/invalidi, starostniki/360 potencialnih uporabnikov)
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog (CPZOPD) (osebe, odvisne
od nedovoljenih drog/-)
Društvo diabetikov Maribor (bolniki s sladkorno boleznijo/2.300 potencialnih uporabnikov)
Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor (gluhi, naglušni, gluho/slepi/500 potencialnih
uporabnikov)
Društvo invalidov Maribor (osebe s predvsem telesnimi oblikami invalidnosti/3.500 potencialnih
uporabnikov) Op. Vzpostavljen servis Izposoja na domu.
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Ozara Nacionalno združenje za kakovost življenja in Društvo Ozara Slovenija, dnevni center enota
Maribor (osebe s težavami v duševnem zdravju/90 potencialnih uporabnikov)
Društvo revmatikov (osebe z vnetno revmatsko boleznijo/110 potencialnih uporabnikov)
Društvo vojnih invalidov Maribor (vojaški invalidi/460 potencialnih uporabnikov)
Društvo študentov invalidov Slovenije, enota Maribor (študenti z različnimi vrstami posebnih
potreb/50 potencialnih uporabnikov)
Hospic, Območni odbor Maribor (neozdravljivo bolni, umirajoči, njih. svojci/580 potencialnih
uporabnikov)
Invalidsko društvo ILCO Maribor (osebe s stomo/250 potencialnih uporabnikov)
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor (slepi, slabovidni, prevladujejo 65+/800
potencialnih uporabnikov)
Medobčinsko društvo Sožitje Maribor (osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju/700
potencialnih uporabnikov)
Nadškofijska karitas Maribor (potencialni uporabniki: družine, posamezniki v stiski, brezdomci,
migranti, Romi, invalidi, žrtve nasilja itd.)
Slovensko društvo za celiakijo (bolniki s celiakijo, njih. svojci/1.600 potencialnih uporabnikov)
Sprejemališče za brezdomce, Zavetišče za brezdomce (Nadškofijska karitas) (brezdomci in osebe
v namestitveni stiski/40 potencialnih uporabnikov)
Socialna kuhinja (CSD) (posamezniki, družine v materialni stiski/-)
Svetovalnica za žrtve zlorab in nasilja Maribor (CSD) (žrtve nasilja in zlorab, ženske/otroci po
odhodu iz varne hiše, materinskega doma itd./-)
Športno društvo Invalid Maribor (osebe z različnimi oblikami invalidnosti/220 potencialnih
uporabnikov)
Univerzitetni klinični center Maribor (osebe na zdravljenju v bolnišnici/okv. 1.000 potencialnih
uporabnikov) Op. Vzpostavljen servis Izposoja v bolnišnico in postajališče premične zbirke na
Oddelku za psihiatrijo).
Zavod Naprej, Zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave (osebe z
možganskimi poškodbami/15 potencialnih uporabnikov)
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor (osebe na prestajanju zaporne kazni/146 potencialnih
uporabnikov)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor Center za preprečevanje odvisnosti (osebe s težavami
zaradi uživanja prepovedanih drog in njih. svojci/-)
Združenje multiple skleroze Slovenije – Podružnica Maribor (osebe z multiplo sklerozo, med njimi
tudi osebe s težkimi oblikami invalidnosti/216 potencialnih uporabnikov)

Mladi




Center društvo za pomoč osebam z motnjami avtizma (mladi in odrasli z motnjami avtističnega
spektra in njihovi svojci/-)
Center za sluh in govor: Organizacijska enota Osnovna šola in Vrtec (predšolski in OŠ gluhi,
naglušni, otroci z govorno jezikov. Motnjami/132 potencialnih uporabnikov)
Društvo Bravo, Podružnica Bravo Maribor (otroci, odrasli specifičnimi učnimi težavami, disleksijo,
itd./152 potencialnih uporabnikov)
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Krizni center za mlade Maribor (CSD) (mladi od 6. do 18. leta v življenjski stiski/-)
OŠ Bojana Ilicha, OE Bolnišnični oddelek (osnovnošolci na zdravljenju v UKC/Maribor/833
potencialnih uporabnikov) Op. Vzpostavljeno postajališče premične zbirke in pravljične ure)

Okoliš Knjižnice Nova vas in Pionirske knjižnice Nova vas: MoM/MČ/Naselje:




MČ Tabor/naselje Maribor
MČ Nova vas/naselje Maribor
MČ Radvanje/naselje Maribor

Odrasli















Bodočnost Maribor d.o.o. Podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov (invalidne osebe,
vključene v poklicno rehabilitacijo in redne oblike zaposlitve/44 potencialnih uporabnikov)
Dom Danice Vogrinec Maribor, Enota Tabor (starejši, gibalno, senzorno ovirani, osebe z
demenco, dolgotrajno bolni/200 potencialnih uporabnikov)
Društvo Mena (ženske po 40. letu starosti s težavami v menopavzi/370 potencialnih
uporabnikov)
Društvo paraplegikov severne Štajerske (delno ali popolnoma hrome osebe/138 potencialnih
uporabnikov)
Mladinski dom Maribor (vključuje): otroci in mladostniki od 8. do 18. leta s čustvenimi in
vedenjskimi težavami, ki ne morejo živeti v matičnih družinah/40 potencialnih uporabnikov)
Mladinski dom Maribor, Stanovanjska skupina 1
Mladinski dom Maribor, Stanovanjska skupina 2
Mladinski dom Maribor, Stanovanjska skupina 3
Mladinski dom Maribor, Stanovanjska skupina V
Šent slovensko združenje za duševno zdravje Center za duševno zdravje v skupnosti
Podravska regija Enota Šentlent Maribor (osebe s težavami v duševnem zdravju/20
potencialnih uporabnikov)
Varstveno delovni center Polž Maribor (odrasli z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju/12 potencialnih uporabnikov/127 potencialnih uporabnikov) Op. Vzpostavljeno
postajališče bibliobusa.
Varstveno delovni center Sožitje (enota C. Proletarskih brigad/22 potencialnih uporabnikov)
glej Medobčinsko društvo Sožitje

Mladi





Dom Antona Skale Maribor (otroci in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju, govorno
jezikovnem področju, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni/50 potencialnih uporabnikov)
OŠ Gustava Šiliha Maribor (otroci in mladostniki s posebnimi potrebami/224 potencialnih
uporabnikov)
Vrtec Jožice Flander (2 skupini otrok s posebnimi potrebami/12 otrok)
Vrtec Otona Župančiča, Enota Lenka (2 skupini otrok s posebnimi potrebami/12 otrok)
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Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava Dnevni center
Maribor (otroci in mladostniki s težjimi/težkimi motnjami v duševnem razvoju/30
potencialnih uporabnikov)

Okoliš Knjižnice Kamnica: MoM/naselja: Kamnica, Rošpoh del, Jelovec, Zg. Slemen, Srednje, Šober



Materinski dom Maribor (CSD) (ženske, matere, otroci do 18. leta v življenjski stiski/24
potencialnih uporabnikov)
Mladinski dom Maribor, Stanovanjska skupina 4 (8 potencialnih uporabnikov)

Okoliš Knjižnice Pobrežje: MoM/MČ, naselja:















MČ Pobrežje, naselja: Zrkovci, Celestrina, Hrenca, Vodole, Ruperče, Grušova, Metava, Trčova
Dom Danice Vogrinec (starejši, gibalno, senzorno ovirani, osebe z demenco, dolgotrajno
bolni/609 potencialnih uporabnikov)
Društvo distrofikov Slovenije Štajersko-prekmursko poverjeništvo (osebe z različnimi oblikami
mišičnih in mišično živčnih obolenj/800 potencialnih uporabnikov)
Društvo laringektomiranih Slovenije, Področni klub za Štajersko in Koroško (osebe, operirane
na grlu/140 potencialnih uporabnikov)
Inkont.Humanitarna organizacija Maribor (osebe s problemi inkontinence/300 potencialnih
uporabnikov)
Klub Oaza (skupina za samopomoč) (odrasle invalidne osebe od 20-60 let/15 potencialnih
uporabnikov)
Socialno varstveni zavod Hrastovec Bivalna enota Zrkovci (osebe z demenco 45-80 let/17
potencialnih uporabnikov)
Sončni dom, družba za storitve d.o.o. (starejši, gibalno, senzorno ovirani, osebe z demenco,
dolgotrajno bolni/609 potencialnih uporabnikov/167 potencialnih uporabnikov) Op.
Vzpostavljeno postajališče premične zbirke.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča Enota Maribor (invalidne
osebe 20-60 let, ki se vključujejo v poklicno rehabilitacijo in iščejo različne oblike
zaposlitve/550 potencialnih uporabnikov)
Varstveno delovni center Sonček (otroci, mladostniki in odrasli s cerebralno paralizo,
Downovim sindromom, večina je telesno oviranih/38 potencialnih uporabnikov)
Zavod Detel (osebe z lažjo duševno motnjo 20-40 let/50 potencialnih uporabnikov)
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Klub Maribor (osebe po
možganski kapi 35-70 let/120 potencialnih uporabnikov)

Okoliš Knjižnice Studenci
MoM/MČ: MČ Studenci


Dom pod gorco, družba za bivanjsko oskrbo d.o.o. (starejši, gibalno, senzorno ovirani, osebe z
demenco, dolgotrajno bolni/150 potencialnih uporabnikov)
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Socialno varstveni zavod Hrastovec Dislocirana bivalna enota Maribor (odrasle osebe s
težavami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem razvoju/14 potencialnih uporabnikov)
Zavetišče za brezdomce (CSD) (moški in ženske v akutni eksistenčni stiski/26 potencialnih
uporabnikov)

Okoliš Knjižnice Tezno
MoM/MČ: MČ Tezno
 Center za socialno delo
Op. Pod CSD spadajo socialno varstveni programi in krizni centri. V kolikor je lokacija znana, jih
navajamo pri okolišu posameznih enot.
─
─
─
─
─
─
─




Krizni center za mlade Maribor
Krizni center za odrasle žrtve nasilja
Varna hiša
Materinski dom
Zavetišče za brezdomce
Socialna kuhinja
Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor
Dom starejših občanov Tezno (starejši, gibalno, senzorno ovirani, osebe z demenco,
dolgotrajno bolni/208 potencialnih uporabnikov) Op. Vzpostavljeno postajališče premične
zbirke.
Vrtec Tezno, Enota Mehurčki (2 skupini otrok s posebnimi potrebami/12 otrok))

4.1.1.3 Gospodarstvo
Maribor je bil pred osamosvojitvijo Slovenije gospodarsko zelo razvito mesto, zato je bil val stečajev
ob prehodu na tržno gospodarstvo velik udarec. Nekdanja velika podjetja kot so TAM, MTT,
Hidromontaža, Elektrokovina, Svila in Metalna so deloma prenehala delovati, deloma pa so se
preoblikovala. Na njihovem območju so danes večinoma poslovne cone s številnimi novimi podjetji.
Gospodarske družbe se povezujejo v Štajersko gospodarsko zbornico in v Območno obrtnopodjetniško zbornico. Največ dohodka mestu prinašajo storitvene dejavnosti in industrija. V zadnjih
letih se je zelo razvila trgovina in bančno - finančni sektor, vse pomembnejši je tudi turizem.
Pomembna podjetja: nad tisoč zaposlenih imajo Pošta Slovenije, Univerzitetni klinični center
Maribor, Univerza v Mariboru, ISS Facility Services in Nova Kreditna banka Maribor. Po podatkih
AJPES največji čisti poslovni izid ustvarjajo Henkel, Nova Kreditna banka Maribor, Elektro Maribor,
Dravske Elektrarne Maribor, Pošta Slovenije, Arriva Štajerska, Palfinger, NK Maribor Branik in
Zavarovalnica Maribor. Po podatkih časnikov Finance in Dnevnik so bila največja podjetja po
prihodkih Pošta Slovenije, Dravske elektrarne Maribor, Elektro Maribor, SwatyComet.
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4.1.1.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Maribor:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

31.3.2014 30.6.2015
4.744
4.857
20
26
4.306
4.377
112
114
465
499
1.193
1.231
484
489
11.324

11.593

4.1.1.4 Storitvene dejavnosti
4.1.1.4.1 Izobraževanje
Vrtci :
V Mariboru deluje 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s skupaj 36 enotami otroških
vrtcev. Delujejo tudi 4 zasebni vrtci (Zavod za razvoj waldorfske pedagogike, Inštitut Sofijin izvir
Maribor – Zasebni waldorfski vrtec Studenček, Zavod Antona Martina Slomška, Za življenje zavod za
vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori ter
predšolski oddelek Centra za sluh in govor).

Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola
o Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor
o Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
o Osnovna šola "Borcev za severno mejo" Maribor
o Osnovna šola bratov Polančičev Maribor
o Osnovna šola Draga Kobala Maribor
o Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor
o Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
o Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
o Osnovna šola Kamnica
o Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
o Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
o Osnovna šola Maksa Durjave Maribor
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o Osnovna šola Malečnik
o Osnovna šola Martina Konšaka Maribor
o Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor
o Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
o Osnovna šola Slave Klavore Maribor
o Osnovna šola Tabor I Maribor
o Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
Osnovna šola s prilagojenim programom
o Dom Antona Skale Maribor
o Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
Srednja šola
o Biotehniška šola Maribor
o II. gimnazija Maribor
o III. gimnazija Maribor
o Izobraževalni center Piramida Maribor
o Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo
o Konservatorij za glasbo in balet Maribor
o Prometna šola Maribor
o Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom
o Prva gimnazija Maribor
o Srednja ekonomska šola Maribor
o Srednja elektro-računalniška šola Maribor
o Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
o Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
o Srednja šola za oblikovanje Maribor
o Srednja trgovska šola Maribor
o Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
o Šolski center Maribor
o Šolski center Maribor, Srednja lesarska šola
o Šolski center Maribor, Srednja strojna šola
o Zavod Antona Martina Slomška
o Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Univerza v Mariboru:
UM Ekonomsko-poslovna fakulteta
UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
UM Fakulteta za energetiko (Krško)
UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Pivola)
UM Fakulteta za logistiko (Celje)
UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko
UM Fakulteta za organizacijske vede (Kranj)
UM Fakulteta za strojništvo
UM Fakulteta za turizem (Brežice)
UM Fakulteta za varnostne vede (Ljubljana)
UM Fakulteta za zdravstvene vede
UM Filozofska fakulteta
UM Medicinska fakulteta
UM Pedagoška fakulteta
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UM Pravna fakulteta


Drugi visokošolski zavodi
UL Teološka fakulteta, enota Maribor
UL Veterinarska fakulteta
UL Fakulteta za upravo
Visoka poslovna šola Doba

4.1.1.4.2 Zdravstvo in sociala






Univerzitetni klinični center Maribor
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Nacionalni inštitut za javno zdravje, izpostava Maribor
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Mariborske lekarne

4.1.1.4.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

446
156
195
182
62
69
25
20
31
34
1220

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

4.1.1.4.4 Kulturne ustanove
Kulturne ustanove v Mariboru so:






Slovensko narodno gledališče Maribor
o Drama SNG Maribor
o Opera in balet SNG Maribor
Lutkovno gledališče Maribor
Carmina Slovenica
Umetnostna galerija
Pokrajinski muzej

Analiza območja OOK 2014 – 2015
27













Muzej narodne osvoboditve Maribor
Pokrajinski arhiv Maribor
Narodni dom
Univerzitetna knjižnica Maribor
Mariborska knjižnica
Inštitut informacijskih znanosti - IZUM
Zveza kulturnih društev Maribor
Kulturno izobraževalno društvo KIBLA
Mladinski kulturni center Maribor
Galerija Media Nox
Kulturni inkubator

4.1.1.4.5 Lokalni mediji
Najpomembnejši so:
 Časnik Večer
 RTV Slovenija, Regionalni center Maribor

4.1.2 OBČINA DUPLEK
Spletna stran občine: http://www.duplek.si/

4.1.2.1 Geografske značilnosti
Občina Duplek je bila ustanovljena 4.10.1994 z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih
območij. Z delovanjem in izvajanjem nalog je občina pričela leta 1995.
Občina Duplek leži na severozahodnem obrobju Slovenskih goric, kjer se gričevnato območje spušča k
ravninskemu delu obrežja reke Drave. Leži na severovzhodnem delu države in meji na Mestno občino
Maribor, Občino Lenart in Občino Destrnik, od Občine Starše pa jo loči reka Drava.
Občina meri 40 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 148. mesto.
V splošnem je občina Duplek izjemno gosto poseljena. Največjo gostoto poselitve prebivalstva
beležijo naselja Zgornji in Spodnji Duplek, Dvorjane in Zgornja Korena.
Večina dejavnosti je skoncentriranih v naseljih. Izven naselij se pretežno nahajajo kmetijske
dejavnosti in tudi zelo razpršeno po ozemlju občine različne storitvene dejavnosti ter turizem in
gospodarstvo.
Za občino sta najpomembnejši prometni povezavi regionalna cesta R3-710 Maribor-Vurberk-Ptuj in
regionalna cesta R3-745 Janežovci-Dolge njive-Spodnji Duplek.
Naselja v občini: Ciglence, Dvorjane, Jablance, Spodnja Korena, Zgornja Korena, Spodnji Duplek,
Zgornji Duplek, Vurberk, Zimica in Žikarce.
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4.1.2.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.1.2.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ;
podatki za 2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 6.765 prebivalcev, od tega 3.350 moških in 3.415 žensk. Tujih
državljanov je bilo 86, kar predstavlja 1,3% vseh prebivalcev.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 78. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 168 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,3 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 3,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini
je bil pozitiven, znašal je 7 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 41,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, sta prebivali 102 osebi stari 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
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povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo –
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 263 otrok (l. 2013 295 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 77% (l. 2013 79,3%) vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 470 učencev (l. 2013 465 učencev) . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 230 dijakov (l.
2013 269 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 10 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

4.1.2.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57
% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju. (L.
2013 je bilo od 4.724 delovno sposobnih zaposlenih 2.619 oseb, kar je 55,44%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13% (l. 2013 15,3%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 19% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
16%.

4.1.2.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 379 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 2.558 stanovanj).
Približno 72% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
90 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 234 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 93 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.1.2.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 86, kar predstavlja 1,3% vseh prebivalcev.

4.1.2.3 Gospodarstvo
Navkljub temu, da občina Duplek (še) nima obrtne cone, ki je bila v preteklosti že predvidena v
Zgornjem Dupleku, podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo na to, da je na področju
gospodarstva v občini registriranih 385 poslovnih subjektov, od tega je 91 takšnih, ki so evidentirani
kot pomembnejše dejavnosti, med katere sodijo zdravstvo, izobraževanje, gradbene storitve,
lekarna...
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4.1.2.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Duplek:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

31.3.2014 30.6.2015
110
108
0
0
255
263
3
3
6
7
57
64
35
34

4.1.2.4 Storitvene dejavnosti
4.1.2.4.1 Izobraževanje
Vrtci



Vrtec Duplek (pri OŠ Duplek, z enotami Sp. Duplek, Dvorjane, Zg. Duplek)
Vrtec Korenjaki Korena (pri OŠ Korena)

Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Duplek
o Podružnica Zg. Duplek (Žitečka vas)
o Podružnica Dvorjane
 Osnovna šola Korena

4.1.2.4.2 Zdravstvo in sociala
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, zdravstveni dom v Sp. Dupleku.

4.1.2.4.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja

23
6
14
4
5
3
5

466

479
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Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

0
3
0
63

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

Krajevne in druge organizacije
 Rdeči križ Zgornji Duplek
 Rdeči križ Korena
 Rdeči križ Dvorjane
 Rdeči križ Vurberk

4.1.2.4.4 Kulturne ustanove



Mariborska knjižnica, Knjižnica Duplek
Bibliobus Mariborske knjižnice, 5 postajališč (Dvorjane, Sp. Duplek, Zg. Duplek, Korena, Žitečka
vas), 1x na 14 dni, postanek 1-2 uri.

4.1.2.4.5 Lokalni mediji
Občinsko glasilo: Novice Občine Duplek http://www.duplek.si/index.php/novice-1/obcinsko-glasilo

4.1.3 OBČINA HOČE – SLIVNICA
Spletna stran občine: http://www.hoce-slivnica.si/

4.1.3.1 Geografske značilnosti
Občina Hoče-Slivnica leži v severovzhodni Sloveniji, med Pohorjem in Dravskim poljem, ob drugem
največjem slovenskem mestu – Mariboru. Ustanovljena je bila leta 1998. Meri 54 km2. Po površini se
med slovenskimi občinami uvršča na 125. mesto. Meji na eno mestno občino in na pet nemestnih
občin – na Mestno občino Maribor in na občine Slovenska Bistrica, Ruše, Rače – Fram, Starše in
Miklavž na Dravskem polju. Občinsko središče so Spodnje Hoče, ob njem pa je v občini še 12 večjih
naselij. Občina se lahko pohvali s številnimi prometnimi povezavami – ima mednarodno letališče v
Slivnici, dve železniški postaji – v Hočah in Orehovi vasi, 12 kilometrov železniške proge ter 2
kilometra avtoceste, 3 kilometre magistralne ceste, 22 kilometrov regionalnih cest in 44 kilometrov
lokalnih cest. Okoli 53 odstotkov občinskih površin je obdelovalne zemlje, gozdov je 39 odstotkov, 8
odstotkov predstavljajo druge površine. Občinsko središče Spodnje Hoče (278 m nm) je od glavnega
mesta Ljubljane oddaljeno 130 kilometrov, od meje s sosednjo Avstrijo 20 kilometrov, s Hrvaško 45 in
od meje z Madžarsko 100 kilometrov.
Naselja v občini: Bohova, Spodnje Hoče, Pivola, Zgornje Hoče, Hočko Pohorje, Slivniško Pohorje,
Polana, Čreta, Radizel, Slivnica, Orehova vas, Hotinja vas, Rogoza.
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4.1.3.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.1.3.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ;
podatki za 2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 11.224 prebivalcev, od tega 5.680 moških in 5.544 žensk. Tujih
državljanov je bilo 489, kar predstavlja 4,4% vseh prebivalcev.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 50. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 206 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,8 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 19,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil pozitiven, znašal je 22,4 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 42,5 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 123 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
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povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 377 otrok (l. 2013 446 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 79% (l. 2013 75,3%) vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 830 učencev (l. 2013 814 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 350 dijakov (l.
2013 343 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 10 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov.

4.1.3.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57
% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju. (L.
2013 je bilo od 7.625 delovno sposobnih zaposlenih 4.252 oseb, kar je 55,76%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,7% (l. 2013 14,9%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 8% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 7%.

4.1.3.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 386 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 4.316 stanovanj).
Približno 73 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
93 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 403 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 76 kg
več kot v celotni Sloveniji.

4.1.3.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 489, kar predstavlja 4,4% vseh prebivalcev.

4.1.3.2.5 Uporabniki s posebnimi potrebami





UKC Maribor, Oddelek za pljučne bolezni
o odrasli, ki se zdravijo za pljučnimi boleznimi (53 potencialnih uporabnikov)
Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru http://www.vzgojni-zavodslivnica.si/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27
o mladostniki od 15. do 21. leta s čustvenimi in vedenjskimi težavami (30 potencialnih
uporabnikov)
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, odprti oddelek Rogoza
o odrasle osebe na prestajanju zaporne kazni (36 potencialnih uporabnikov)
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4.1.3.3 Gospodarstvo
Na območju občine se vse bolj razvija turizem in gospodarstvo, ki s svojo vlogo skrbi za
prepoznavnost občine. Gospodarske dejavnosti se izredno širijo na predelu Industrijske cone I-8 in I11, ter Obrtne cone Hoče. S pestro ponudbo turističnih kmetij in veliko prenočitvenih zmogljivosti,
ter predvsem z izjemno bogato kulinarično ponudbo, se tudi turizem v občini vedno bolj razširja.
Med pomembnejše dejavnosti spadajo strojegradnja, industrija gradbenega materiala, tiskarska
dejavnost, trgovina, turizem in kmetijstvo z okoli 3000 hektarji obdelovalnih površin, ki ležijo vse od
obronkov Pohorja in do ravninskega dela občine.

4.1.3.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Hoče-Slivnica:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

31.3.2014 30.6.2015
282
303
1
1
460
468
4
4
20
23
97
105
46
45
910

4.1.3.4 Storitvene dejavnosti
4.1.3.4.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Hoče
 Vrtec Slivnica
 Vrtec Rogoza – »Sonček«
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
o Osnovna šola Hoče, podružnica Reka
 Osnovna šola Franca Lešnika Vuka Slivnica
 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede http://www.fk.unimb.si/fkbv/ (Pivola)

4.1.3.4.2 Zdravstvo in sociala
Zdravstveni domovi:

949
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Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Referenčna ambulanta Hoče (ima splošno,
zobozdravstveno in šolsko ambulanto).
 Patronažna služba (Zdravstvena postaja Hoče in zasebniki: Zdravstveno svetovalni center
Merc; Patronaža, zdravstvena nega in babištvo).
Posebni socialnovarstveni zavodi:
 Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru http://www.vzgojni-zavodslivnica.si/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27
 Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, odprti oddelek Rogoza

4.1.3.4.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

41
10
16
11
7
5
7
1
2
3
103

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

Krajevne in druge organizacije
 Krajevna organizacija Rdečega križa (KO RK) Slivnica
 Krajevna organizacija Rdečega križa (KO RK) Hoče
 Krajevna organizacija Rdečega križa (KO RK) Rogoza
 Krajevna organizacija Rdečega križa (KO RK) Orehova - Hotinja vas
 Župnijski Karitas Slivnica
 Župnijski Karitas Hoče
 Kolping društvo Maribor (Slivnica)
 Združenje Moč za zaščito otrok, ki ne morejo živeti pri starših

4.1.3.4.4 Kulturne ustanove



Mariborska knjižnica, Knjižnica Hoče
Botanični vrt v Pivoli ( http://botanicnivrt.um.si/ )

4.1.3.4.5 Lokalni mediji


Občinsko glasilo Utrinki: http://www.hoceslivnica.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=103
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Lokalna kabelska televizija

4.1.4 OBČINA KUNGOTA
Spletna stran občine: http://www.kungota.si/ (alternativa: http://vkungoti.si/)

4.1.4.1 Geografske značilnosti
Občina Kungota je nastala konec leta 1994. Leži v gričevnatem svetu zahodnih Slovenskih goric.
Občina Kungota meri po površini 49 km2 in se med slovenskimi občinami uvršča na 136. mesto.
Razprostira se 13 km severno od mesta Maribor in na vzhodu meji z občinama Šentilj in Pesnico, na
jugu in zahodu z občino Maribor, na severu pa se na osemnajstih kilometrih stika z Republiko
Avstrijo.
Naselja v občini:
Ciringa, Gradiška, Grušena, Jedlovnik, Jurij ob Pesnici, Jurski Vrh, Kozjak, Plač, Plintovec, Podigrac,
Rošpoh, Slatina, Slatinski dol, Sp. Kungota, Sp. Vrtiče, Svečina, Špičnik, Vršnik, Zg. Kungota, Zg. Vrtiče.

4.1.4.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.1.4.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 4.794 prebivalcev, od tega 2.395 moških in 2.399 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 106. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 98 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,5 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -5,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil negativen, znašal je -3,3 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 42,0 leta in tako enaka povprečni starosti prebivalcev Slovenije.
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 112 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo –
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 181 otrok (l. 2013 183 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 86% (l. 2013 78,5%) vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 350 učencev (l. 2013 366 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov (l.
2013 144 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 9 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov.

4.1.4.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 51
% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (57
%). (L. 2013 je bilo od 3.330 delovno sposobnih zaposlenih 1.614 oseb, kar je 48,5%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 15,1 % (l. 2013 16,7%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 13% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
10%.

4.1.4.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 422 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 2.022 stanovanj).
Približno 69 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
93 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 272 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 55 kg
manj kot v celotni Sloveniji.
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4.1.4.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 77, kar predstavlja 1,6% vseh prebivalcev.

4.1.4.3 Gospodarstvo
Pretežni del gospodarstva občine predstavljajo kmetijstvo (predvsem vinogradništvo, sadjarstvo in v
manjši meri živinoreja) turizem in trgovina, v zadnjem času pa je nastalo nekaj novih industrijskih
podjetij in manjših družb z omejeno odgovornostjo. Sama občina sodi med manj razvite občine,
večina naselij pa leži v obmejnem pasu 10 km ter v demografsko ogroženem področju.
Poslovno proizvodna cona v Občini Kungota
Leta 2008 je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt za Poslovno proizvodno cono Plintovec
(http://www.kungota.si/dokument.aspx?id=364), ki bodočim investitorjem nudi ustrezne površine in
prostorsko zakonodajo za gradnjo na tem območju. Cona je že pozidana z bencinskim servisom,
avtopralnico, gostinskim lokalom, v tem delu območja je tudi sedež gradbene dejavnosti.

4.1.4.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Kungota:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

4.1.4.4 Storitvene dejavnosti
4.1.4.4.1 Izobraževanje
Vrtci : (pri osnovni šoli)
 Vrtec Zg. Kungota
 Vrtec Sp. Kungota
 Vrtec Svečina
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Kungota
o Podružnica Sp. Kungota
o Podružnica Svečina

31.3.2014 30.6.2015
78
87
1
1
164
176
2
2
6
6
40
40
30
29
321

341
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4.1.4.4.2 Zdravstvo in sociala





Zasebna ambulanta splošne medicine Carpe diem (koncesionar), Zg. Kungota
Zobozdravstvena ambulanta (zasebna)
Patronažna služba (Zdravstveni dom A. Drolca Maribor, OE Patronažno varstvo, Enota Kungota)
Hiša vseh generacij

4.1.4.4.3 Organizacije in društva

Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

13
5
6
1
3
2
6
0
0
3
39

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

4.1.4.4.4 Kulturne ustanove



Društvena knjižnica Kungota, v prostorih Osnovne šole Kungota, s posebnim vhodom – Premična
zbirka knjižničnega gradiva Mariborske knjižnice.
Bibliobus Mariborske knjižnice, 3 postajališča (Jurij ob Pesnici, Svečina, Sp. Kungota), 1x na 14
dni, postanek 1 ura.

4.1.4.4.5 Lokalni mediji
Občinsko glasilo: Občinski glas http://www.kungota.si/podrocje.aspx?id=400
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4.1.5 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
Spletna stran občine: http://www.lovrenc.si/ (alternativa: http://www.lovrenc.net/ ;
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lovrenc_na_Pohorju )

4.1.5.1 Geografske značilnosti
Lovrenc na Pohorju (436 m nm) leži v Ribniško-Lovrenškem podolju, ob potoku Radoljni. Občina
zavzema severni del vzhodnega Pohorja in obsega del ozemlja jugozahodno od velike dravske vijuge,
s katero prehaja reka Drava iz tesne soteske v široko Dravsko dolino nad Mariborom. Občina Lovrenc
na Pohorju meri 84 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 82. mesto.
Lovrenc je kraj z več kot 900-letno zgodovino. 1091. leta je grof Engelbert I. Spanheim prvemu opatu
benediktinskega samostana, Wecelinu, podaril tudi med drugim neposeljeno pokrajino ob Radoljni,
lovreško pokrajino. Spanheimska darilna listina, je tudi prvi pisni dokument, ki je povezan z
območjem današnjega Lovrenca. Sprva se je kraj imenoval po potoku Radoljna, in sicer Radimlje. V
listinah do sredine 13. stoletja zasledimo ime v različnih oblikah: Radimlahc, Redmil, Radmil,
Radmilach. Vendar je bila dolina poseljene že pred tem, z redkimi pastirji, ki so prišli iz Radelj.
Kamnita sekira najdena na Činžatu pa je očiten znak, da je bila tu naselitev že mnogo prej.
V 12. stoletju se je okoli na novo zgrajene samostanske podružnice začelo oblikovati naselje. Sprva
so kraj, zaradi nepomembne prometne vloge in značilnosti takratne pokrajine, imenovali Sv. Lovrenc
v puščavi. Benediktinci so leta 1214 ustanovili župnijo, segajočo od Lobnice pa vse do potoka Velke
na zahodu. Devet let kasneje, leta 1222, se je kraj razvijal že v pravo trško naselje, in kmalu zatem
tudi od Leopolda III dobil trške pravice. Vsak ponedeljek je od takrat potekal sejem. Iz teh časov je
znan tudi prvi popis prebivalstva kraja.
Kraj je bil v 15. stoletju podvržen raznim vpadom limbuških in vuzeniških gospodov ter Otona
Pergauerja, ki je bil oskrbnik celjskih grofov na Muti, in je leta 1407 požgal grad na Fali, dravski brod
ter upravni dom v Lovrencu, vključno s cerkvijo in trgom. Šentpavelski opat je v naslednjih letih
zgradil novo cerkev in utrdil obrambni zid, kateri pa je odigral pomembno vlogo v 15. stoletju v času
turških vpadov.
Lovrencu je dala še večji pomen leta 1627 zgrajena romarska cerkev v Puščavi. 1766 je bila zgrajena
sedanja župnijska cerkev. Narodno prebujanje Slovencev se je po letu 1861 razmahnilo tudi na
lovrenškem. Slovenska čitalnica, zadružna dejavnost in narodnoobrambno gibanje so opravili
pomembno delo, predvsem proti gospodarsko močnimi ter predvsem izkoriščevalskimi tržani iz
Nemčije. (vir: Wikipedija, http://sl.wikipedia.org/wiki/Lovrenc_na_Pohorju , 18.8.2014)
Naselja v občini: Činžat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči breg (del), Recenjak, Ruta.

4.1.5.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.1.5.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 3.119 prebivalcev, od tega 1.571 moških in 1.548 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 153. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 37 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu negativen, znašal je -0,3 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -8,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil negativen, znašal je -8,9 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 42,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 118 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino enaka vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju enako hitro kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo –
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 87 otrok (l. 2013 102 otroka). Od vseh otrok v občini, ki
so bili stari od 1–5 let jih je bilo 62% (l. 2013 61,8%) vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 240 učencev (l. 2013 229 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 110 dijakov (l.
2013 110). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 9 diplomantov; v celotni
Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .
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4.1.5.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 2.123 delovno sposobnih zaposlenih 1.180 oseb, kar je 55,58%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,6 % (l. 2013 14,8%) registriranih
brezposelnih oseb, to je manj (l. 2013 več) od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu
– kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 20% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
17%.

4.1.5.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 400 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 1.239 stanovanj).
Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
80 m2.
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil
v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 218 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 109 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.1.5.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 29, kar predstavlja 0,9% vseh prebivalcev.

4.1.5.3 Gospodarstvo
V Lovrencu na Pohorju je najbolj pomembna gospodarska dejavnost lesno-predelovalna industrija, to
je GG Marles. Prav tako je pomembna tudi kovinsko-predelovalna industrija, Tovarna kos in srpov.
Ostale aktivne gospodarske enote s sedežem v občini v poslovnem registru pa so promet,
avtoprevozništvo, obutvena in tekstilna dejavnost, lesna dejavnost, kovinska dejavnost, gradbena
dejavnost, obrti, turizem, bančništvo, finance, trgovina in storitvene dejavnosti, servis, gostinska
dejavnost, dejavnost programiranja, spletnih rešitev, aranžerstvo, oblikovanje, snemanje, geodetska
dejavnost, veterinarstvo, detektivska dejavnost, frizerska dejavnost, pedikerska dejavnost,
posredniške dejavnosti, kontrole kakovosti, zavarovalništvo, svetovanje, bazenska tehnika,
dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

4.1.5.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Lovrenc na Pohorju:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)
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Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

31.3.2014 30.6.2015
27
26
1
1
94
95
2
2
4
5
30
32
19
21
177

4.1.5.4 Storitvene dejavnosti
4.1.5.4.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec (pri Osnovni šoli)
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Lovrenc na Pohorju (http://www.oslovrenc.si )

4.1.5.4.2 Zdravstvo in sociala







Zdravstveni dom Lovrenc
Ambulanta splošne medicine Selnica ob Dravi
ZD dr. Adolfa Drolca, Splošna ambulanta Ruše
Zasebna Ambulanta Dr. Kos Edvard, Ruše
Zasebna Ambulanta Dr. Koprivnik Gorazd, Ruše
Center za socialno delo Ruše pokriva občine: Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju

4.1.5.4.3 Organizacije in društva

Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna,
strokovna in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva

16
1
7
0
3
2
3
0

182
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Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

0
0
32

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

4.1.5.4.4 Kulturne ustanove




Kulturni dom Jožeta Petruna
Prireditveni center
Mariborska knjižnica – Knjižnica Lovrenc na Pohorju

4.1.6 OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Spletna stran občine: http://www.miklavz.si/podrocje.aspx

4.1.6.1 Geografske značilnosti
Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju, ki je prehodno območje med
subpanonsko in subalpsko severovzhodno Slovenijo. Dravsko polje na zahodu meji na Pohorje, na
skrajnem severozahodu na Dravsko dolino, na severu in vzhodu na Slovenske gorice, na jugu pa
postopoma prehaja v Ptujsko polje.
Občina meri 13 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 206. mesto. Občino Miklavž
na Dravskem polju obdajajo občine Maribor, Starše in Hoče-Slivnica.
Naselja v občini: Miklavž na Dravskem polju, Skoke, Dobrovce, Dravski dvor

4.1.6.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.1.6.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 6.437 prebivalcev, od tega 3.174 moških in 3.263 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 80. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 514 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,6 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je
bil pozitiven, znašal je 3,6 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 42,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 132 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 199 otrok (l. 2013 233 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 72% (l. 2013 74,2%) vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih
v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 490 učencev (l. 2013 518 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 250 dijakov (l.
2013 231 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 11 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov.
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4.1.6.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 55%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 4.320 delovno sposobnih zaposlenih 2.404 oseb, kar je 55,65%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,3% (l. 2013 14,6%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 12% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
10%.

4.1.6.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 370 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 2.367 stanovanj).
Približno 79% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
100 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 302 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 25 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.1.6.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 170, kar predstavlja 2,6% vseh prebivalcev.

4.1.6.3 Gospodarstvo
Najpomembnejše kmetijske panoge so: reja govedi, pridelovanje vrtnin in okrasnih rastlin ter
pridelava žit in drugih poljščin.
Najpomembnejše gospodarske panoge so: promet in zveze, trgovina, popravilo motornih vozil,
gostinstvo in gradbeništvo.

4.1.6.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Miklavž na Dravskem polju:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene

31.3.2014 30.6.2015
166
173
0
0
292
277
2
2
9
10
58
59
13
10
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dejavnosti
Skupaj:

540

531

4.1.6.4 Storitvene dejavnosti
4.1.6.4.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Enota vrtca Vrtiljak v Miklavžu na Dravskem polju - organizacijska enota Osnovne šole
Miklavž na Dravskem polju
 Enota vrtca Ciciban v Dobrovcah - organizacijska enota Osnovne šole Miklavž na Dravskem
polju
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
o OŠ Miklavž na Dravskem polju, podružnica Dobrovce

4.1.6.4.2 Zdravstvo in sociala


Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – zdravstvena postaja Miklavž na Dravskem polju

4.1.6.4.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj
(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015]

Krajevne in druge organizacije
 KO RK Dobrovce
 KO RK Miklavž
 KO RK Skoke
 KO RK Dravski dvor
 KO Združenje borcev in udeležencev NOB Miklavž
 KO Zveze borcev NOB Dobrovce

27
3
8
5
5
5
3
0
1
1
58
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4.1.6.4.4 Kulturne ustanove



Kulturni dom
Bibliobus Mariborske knjižnice, 4 postajališča (Dravski dvor, Skoke, Dobrovce, Miklavž), 1x na
14 dni, postanek 1 ura

4.1.6.4.5 Lokalni mediji
Občinsko glasilo Naši izviri http://www.miklavz.si/podrocje.aspx?id=188
(Tiskano izhaja redno; zadnji naslov je bil: http://www.miklavz.si/novice/casopis.htm ; 22. 7. 2014 ta naslov ni dostopen)

4.1.7 OBČINA PESNICA
Spletna stran občine: http://www.pesnica.si/

4.1.7.1 Geografske značilnosti
Občina se razprostira na obronkih slikovitih Slovenskih goric, v dolini reke Pesnice. Pomembna
prometna žila je avtocesta proti Avstriji, ki prečka dolino. Občina je bila ustanovljena leta 1994 in
vključuje 4 krajevne skupnosti. Meri 76 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 89.
mesto.
Naselja v občini:
KS Pesnica pri Mariboru z zaselki Dolnja Počehova, Gačnik, Jelenče, Pesnica pri Mariboru, Pesniški
dvor, Ranca, Sp. Dobrenje
KS Jakobski dol z zaselki Drankovec, Flekušek, Kušernik, Mali dol, Počenik, Ročica, Slatenik, Sp. Hlapje,
Sp. Jakobski dol, Zg. Hlapje in Zg. Jakobski dol
KS Jarenina z zaselki Jareninski dol, Jareninski vrh, Polička vas, Polički vrh, Vajgen, Vukovski dol,
Vukovski vrh
KS Pernica z zaselki Dragučova, Ložane, Pernica, Vosek, Vukovje

4.1.7.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.1.7.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 7.501 prebivalcev, od tega 3.785 moških in 3.716 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 67. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 99 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu negativen, znašal je -1,3 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 5,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini
je bil pozitiven, znašal je 3,7 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 43,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 135 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 245 otrok (l. 2013 264 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 83% (l. 2013 76,5%) vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 580 učencev (l. 2013 577 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 310 dijakov (l.
2013 298 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .
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4.1.7.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 5.051 delovno sposobnih zaposlenih 2.620 oseb, kar je 51,87%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,6% (l. 2013 15,3%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 13% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
11%.

4.1.7.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 379 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 2.860 stanovanj).
Približno 67% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
89 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 195 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 132 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.1.7.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 116, kar predstavlja 1,5% vseh prebivalcev.

4.1.7.2.5 Uporabniki s posebnimi potrebami
Dom starejših Idila d.o.o.:
 starostniki, povprečna starost 81 let, prevladujejo ženske, senzorno in gibalno ovirane osebe,
osebe z demenco, dolgotrajno bolne osebe (ok. 165 varovancev)

4.1.7.3 Gospodarstvo
Kmetijstvo (velik del kmečkega prebivalstva), zlasti vinogradništvo, sadjarstvo in živinoreja. Usmerja
pa se tudi v turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti.

4.1.7.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Pesnica:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe

31.3.2014 30.6.2015
154
147
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Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

1
242
10
13
67
41

1
261
10
12
74
36

528

541

4.1.7.4 Storitvene dejavnosti
4.1.7.4.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Osnovna šola Pesnica - Vrtec Pesnica in Pernica
 Osnovna šola Jakobski dol – Vrtec Jakobski dol
 Osnovna šola Marjana Bantan Stojan Jarenina – Vrtec Jarenina
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Kerenčičevih Pesnica www.ospesnica.si
o OŠ Kerenčičevih Pesnica, podružnica Pernica
 Osnovna šola Marjan Bantan Stojan Jarenina http://www.osjarenina.si/
 Osnova šola Jakobski dol http://www2.arnes.si/~ojakobskidolmb/

4.1.7.4.2 Zdravstvo in sociala







Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca OE zdravstveno varstvo, služba splošne medicine Pesnica,
2 ambulanti (Pernica in Jakobski dol)
Ambulanta splošne družinske medicine Zdrav slog d.o.o. (koncesija), Pesnica
2 zobni ambulanti s koncesijo
2 ambulanti za fizioterapijo (koncesija)
Zasebna nevrofizioterapija – 1x
Dom starejših Idila (Jarenina)

4.1.7.4.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja

16
8
10
1
9
6
7
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Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

0
1
2
60

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

Krajevne in druge organizacije:
 Lovska družina Jakob
 Lovska družina Pernica
 Lovska družina Pesnica – Jarenina
 KO Rdečega križa Pesnica
 KO Rdečega križa Jakobski dol
 KO Rdečega križa Jarenina
 Enduro klub Jakob
 Zveza društev za biomaso Slovenije
 OO ZZB NOB, Vukovski dol
 KO ZZB NOB, Pernica
 OO ZZB NOB Pesnica
 Združenje borcev za vrednote NOB občin Kungota, Pesnica in Šentilj
 Območna organizacija združenja slovenskih častnikov občin Kungota, Pesnica in Šentilj
 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo NOB občin Kungota, Pesnica in Šentilj

4.1.7.4.4 Kulturne ustanove




Mariborska knjižnica, Knjižnica Pesnica
Bibliobus Mariborske knjižnice – 3 postajališča (Jakobski dol, Jarenina, Pernica), 1x na 14 dni, 1
ura postanka
Premična zbirka knjižničnega gradiva v Domu starejših Idila (Jarenina)

4.1.7.4.5 Lokalni mediji
Občinske novice : glasilo Občine Pesnica (ISSN C501-3402)
(http://www.pesnica.si/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=20&Itemid=
74)

4.1.8 OBČINA RAČE-FRAM
Spletna stran občine: http://www.race-fram.si/podrocje.aspx

4.1.8.1 Geografske značilnosti
Občina Rače – Fram deluje od l. 1995. Meri 51 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča
na 131. mesto.
Občina Rače - Fram spada med srednje velike slovenske občine. Zajema dve popolnoma različni
območji - na vzhodu se občina naslanja na ravnico Dravskega polja, medtem ko v zahodnem delu
pretežno kmečke domačije uporno kljubujejo industriji in krasijo zelene gozdove framskega Pohorja.
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Staro jedro naselja Rače in ostala nižinska naselja (Podova, Brezula ter Zgornja in Spodnja Gorica)
sicer še kažejo odsev nekdanje močne kmečke sile rodovitnega Dravskega polja, vendar s porastom
prebivalstva in spremenjenim načinom življenja vse bolj izgubljajo svoj prvotni pomen.
Tako kot je nižinskemu delu dala pečat industrija špirita, so Fram in obronke Pohorja v preteklosti
zaznamovale stiskalnice olja, vodni mlini, žage in lesna industrija. Razen treh oljarn in zasebnega
mlina danes ostalih, nekdaj zelo pomembnih dejavnosti, skorajda ne zasledimo več. Na Pohorju je
sicer še več zasebnih, manjših žag, lesarske delavnice pa so se ohranile v zelo majhnem številu.
Pomemben je razvoj turistične dejavnosti: ponudbi vasice Planica, ki ponuja pristno domačnost,
lepoto kraja in tipičnost pohorskih kulinaričnih dobrot, se z uvedbo vinsko turistične ceste
pridružujejo tudi ostala območja framskega Pohorja (Kopivnik, Ranče, Morje, Loka pri Framu).
Urejanje kolesarskih, planinskih in peš poti ter postopno urejanje Krajinskega parka Rački ribniki Požeg predstavlja pomemben korak k naravnejšemu načinu življenja. Poseben pečat daje videzu
občine ohranjena kulturna dediščina: nekdaj mogočen “otoški“ in “vodni“ grad Rače iz druge polovice
16. stoletja, znan po svoji baročni, gotski in renesančni arhitekturi; staro vaško jedro Frama s cerkvijo
sv. Ane; ostanki gradu v Framu, zgrajenem v letu 1200; “zlati studenec”, izvir pitne vode za rimsko
Poetovio.
Naselja v občini: Planica, Podova, Ranče, Rače, Loka pri Framu, Zgornja Gorica, Ješenca, Fram,
Brezula, Kopivnik, Morje, Požeg, Spodnja Gorica

4.1.8.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.1.8.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 7.028 prebivalcev, od tega 3.483 moških in 3.545 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 73. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 137 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,1 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 12,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil pozitiven, znašal je 17 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 41,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 107 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo –
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 267 otrok (l. 2013 282 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 72% (l. 2013 71,9%) vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih
v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 550 učencev (l. 2013 569 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 230 dijakov (l.
2013 268 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 12 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov.

4.1.8.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju. (L.
2013 je bilo od 4.860 delovno sposobnih zaposlenih 2.688 oseb, kar je 55,31%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,1% (l. 2013 15,0%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 19% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
15%.

4.1.8.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 426 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 1.994 stanovanja).
Približno 70% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
90 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
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V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 239 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 88 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.1.8.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 106, kar predstavlja 1,6% vseh prebivalcev.

4.1.8.3 Gospodarstvo
Nižinski del občine z občinskim središčem Rače je že v preteklosti zaznamoval zametek razvoja
industrije, ki ga je predstavljala tedanja tovarna špirita, ki se je kasneje preoblikovala v tovarno TKI
PINUS.
Kmečki značaj višinskega področja v zadnjem času vse bolj spremlja turistični razcvet (Planica).

4.1.8.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Rače-Fram:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

4.1.8.4 Storitvene dejavnosti
4.1.8.4.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Rače
 Vrtec Fram
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Rače http://www.osrace.si
 Osnovna šola Fram http://www.osfram.si

31.3.2014 30.6.2015
150
150
1
1
262
278
5
5
12
12
65
67
35
42
530

555
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4.1.8.4.2 Zdravstvo in sociala





Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Splošna ambulanta Rače
Zasebna zobna ambulanta Rače (Lobnik Gomilšek, koncesija)
Zasebna ambulanta splošne medicine Fram (koncesija)
Zasebna zobna ambulanta Fram 2x (koncesija)

4.1.8.4.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

26
6
8
2
6
4
11
0
2
1
66

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

Krajevne in druge organizacije:
 Župnijski urad Rače
 Župnijski urad Sv. Ana
 OO ZBU NOV Fram
 Rdeči križ Fram
 Rdeči križ Rače

4.1.8.4.4 Kulturne ustanove
Bibliobus Mariborske knjižnice, 4 postajališča (Fram, Podova, Rače, Spodnja Gorica), 1x na 14 dni, 1
ura postanka

4.1.8.4.5 Lokalni mediji
Novice Občine Rače-Fram http://www.race-fram.si/podrocje.aspx?id=248
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4.1.9 OBČINA RUŠE
Spletna stran občine: http://www.ruse.si/domov/
Ruše zdravo mesto; Starosti prijazno mesto; Otrokom prijazna mesta

4.1.9.1 Geografske značilnosti
Občina Ruše meri 61 km2, njena povprečna nadmorska višina je 309 m. Po površini se med
slovenskimi občinami uvršča na 113. mesto. Leži v Spodnji Dravski dolini v severovzhodni Sloveniji,
natančneje na zahodnem delu Štajerske. Na severu se razprostira do reke Drave, na jugu pa sega na
severno pobočje Vzhodnega Pohorja. Najvišje se območje občine vzpne z Žigartovim vrhom (1347 m).
Z mejo, dolgo približno petdeset kilometrov, meji na pet sosednjih občin, in sicer: Selnico ob Dravi,
Mestno občino Maribor, Hoče-Slivnica, Slovensko Bistrico in Lovrenc na Pohorju.
Občina je s cca 119 prebivalci na km2 relativno redko naseljena. Več kot polovica celotnega
prebivalstva občine živi v Rušah. Prav industrija je občini dala svojstven pečat. Tu so našli zaposlitev
mnogi priseljenci. Razvoj kraja so omogočile tudi prometne povezave. Skozi občino sta speljani cestna
in železniška povezava Maribora s Koroško. Največje naravno bogastvo občine Ruše so njeni širni in
bogati gozdovi, ki pokrivajo 82% površine. V svojih nedrih skrivajo bisere, kot so: naravni rezervat
pragozd Šumik, dolina Lobnice in slapova Mali in Veliki Šumik.
Glede na družbeno geografsko regionalizacijo Slovenije pripada območje občine mezoregiji Podravje.
Klimatske značilnosti območja občine niso povsem enotne. Prepletajo se vplivi predalpske humidne
in subpanonske kontinentalne klime.
Naselja v občini: Ruše, Bistrica ob Dravi, Log, Bezena, Fala, Lobnica, Smolnik

4.1.9.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.1.9.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 7.191 prebivalcev, od tega 3.627 moških in 3.564 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 71. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 119 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu negativen, znašal je -1,4 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -5,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil negativen, znašal je -6,9 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 43,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 134 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 200 otrok (l. 2013 205 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 66% (l. 2013 63,1%) vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih
v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 460 učencev (l. 2013 439 učencev) . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 280 dijakov (l.
2013 305 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .
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4.1.9.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 4.911 delovno sposobnih zaposlenih 2.555 oseb, kar je 52,03%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 16,1% (l. 2013 17,9%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
približno enaka letnemu povprečju mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 1% višja
od letnega povprečja.

4.1.9.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 425 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 3.065 stanovanj).
Približno 55% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
74 m2.
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil
v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 303 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 24 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.1.9.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 207, kar predstavlja 2,9% vseh prebivalcev.

4.1.9.2.5 Uporabniki s posebnimi potrebami





Društvo invalidov Ruše
Sprejemni center Ruše – Projekt Človek – program za samopomoč, terapijo in socialno
rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami odvisnosti
o osebe, odvisne od prepovedanih drog, ki se vključijo v program zdravljenja odvisnosti (30
potencialih uporabnikov)
Varstveno delovni center POLŽ Maribor, PE SS Ruše
o odrasle osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (13 potencialnih uporabnikov)

4.1.9.3 Gospodarstvo
Industrija še vedno zavzema največji delež v gospodarstvu, saj ustvari tri četrtine celotnega prihodka
gospodarstva in zaposluje večino delovno aktivnega prebivalstva. Od ostalih panog gospodarstva je
treba poudariti še kmetijstvo, živinorejo, sadjarstvo in gozdarstvo, razvijajočo se storitveno obrt in
manjša podjetja. V lastniški strukturi občine prevladujejo podjetja v privatni lastnini. S poudarjenim
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interesom občine za razvoj turizma, drobnega gospodarstva, podjetništva in obrti, ob temeljiti skrbi
za razvoj izobraževanja, kulture in drugih področij človekovega življenja, ter z upoštevanjem
sonaravnega ali konkretneje vzdržnega prostorskega razvoja, pa skuša občina doseči prepotrebni
razvojni polet.

4.1.9.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Ruše:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

31.3.2014 30.6.2015
160
151
1
1
263
273
6
6
11
12
99
97
21
20
561

560

4.1.9.4 Storitvene dejavnosti
4.1.9.4.1 Izobraževanje
Vrtci :


Vrtec Ruše (pri OŠ) http://www.vrtec-ruse.si/
o Enota Vrtec Bistrica ob Dravi
Osnovne, srednje, višje in visoke šole




Osnovna šola Janka Glazerja Ruše http://www.glazer.si
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše http://www.gimnazija-ruse.org
Konservatorij za glasbo in balet Maribor – Dislocirani oddelek Ruše

4.1.9.4.2 Zdravstvo in sociala




Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor - Zdravstvena postaja Ruše (Laboratorij, Zasebna
pediatrična ordinacija, Dispanzer za ženske, Dispanzer medicine dela, prometa in športa,
Ambulanta za ultrazvok).
Veterinarska ambulanta Ruše
Veterinarska ambulanta Bistrica ob Dravi
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4.1.9.4.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

35
8
14
5
5
8
12
2
7
1
97

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])



Krajevne in druge organizacije, združenja
o Združenje šoferjev in avtomehanikov Ruše
o Območno združenje slovenskih častnikov Ruše
o Združenje borcev za vrednote NOB Občine Ruše
o Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ruše
o Varnostno združenje Slovenije

4.1.9.4.4 Kulturne ustanove




Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ruše
Javni zavod center za mlade Ruše - Cezam
Mariborska knjižnica
o Knjižnica Janka Glazerja Ruše
o Knjižnica Bistrica ob Dravi

4.1.9.4.5 Lokalni mediji



Ruške novice http://www.ruse.si/zivljenje-v-rusah/ruske-novice/
Rušan : prvi lokalni spletni medij http://rusan.si/
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4.1.10 OBČINA SELNICA OB DRAVI
Spletna stran občine: http://www.selnica.si/obcina-selnica-ob-dravi/

4.1.10.1

Geografske značilnosti

Po geografski legi in površinski oblikovnosti je Občina Selnica ob Dravi po letu 1971 s priključenim
delom Janževe gore, Spodnje in Zgornje Selnice ter z nižinskim naseljem Črešnjevec ob Dravi, del
Osrednje Dravske doline. Meri 65 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 106.
mesto.
Dobra infrastrukturna opremljenost, bližina Drave in položaj ob magistralni cesti so vplivali na razvoj
kraja. Dravska dolina je s svojo specifično lego odigrala v političnem, kulturnem in gospodarskem
pomenu zanimivo vlogo. Slovenci so jo poselili že konec 6. stoletja. Naselitveni tokovi so prihajali z
vzhodne in zahodne smeri. Zlasti zanimiva je Dravska dolina postala, ko so leta 1091 ustanovili
benediktinski samostan v Št. Paulu v Labotski dolini. Že ob ustanovitvi je samostan prejel številne
posesti v Dravski dolini in v tej zvezi se na darovnicah pojavijo imena tega območja. Tako so leta 1093
na darovnici, s katero sta bili samostanu podarjeni dve kmetiji, prvič v zgodovini omenja Selnica (aput
Celtnitz).
Kmetje spodnjega dela Dravske doline so bili podložniki šentpavelskega samostana, nato gospoščine
Viltuš in žlemberške gospoščine. Nekaj pa jih je bilo podložnikov tamkajšnjih župnikov (brezenskega,
selniškega in kamniškega). Od 13. stoletja dalje je pričelo ozemlje Dravske doline doživljati hitrejšo
preobrazbo. S krčenjem gozdov in grmičevja so nastale na planih slemenih in položnih pobočjih
številne raztresene kmetije. V 14. stoletju se je začel razmah ovčereje, nastali so novi živinorejsko –
ovčarski kmetijski obrati, sirnice in švajge.
Prebivalstvo je naraščalo zelo počasi, skoraj 500 let se število kmetij in prebivalstva ni spremenilo.
Povečalo se je šele po letu 1780. Razmah industrializacije je pustil močne posledice tudi v Dravski
dolini. Velikega pomena je bila izgradnja obdravske železnice Maribor – Dravograd – Celovec leta
1863, ki pa ni zatrla transportnega pomena Drave. Ozemlje Dravske doline, zlasti njen gorati del, je
postalo pomembno lesno in trgovsko področje na Slovenskem. Proti koncu 19. stoletja smo sledili
nazadovanju živinoreje in prehajanju na gozdno gospodarstvo. Najmočnejšo vlogo v nadaljnjem
oblikovanju pokrajine je imelo steklarstvo, pa tudi rudarstvo, oglarstvo in železarstvo.
Selnica ima zanimivo zgodovino tudi na kulturnem področju. Naravno in kulturno dediščino na
območju občine Selnica ob Dravi predstavljata območje Svetega Duha na Ostrem vrhu in Viltuški grad
z izjemno umetniško in kulturno vrednostjo. Omeniti je treba tudi cerkev Svete Marjete v središču
Selnice, cerkev sv. Janeza Krstnika na Janževi gori in kip Janeza Nepomuka, zaščitnika splavarjev. V
občini je tudi najstarejša hidroelektrarna na reki Dravi v tem delu Evrope – HE Fala. V njej je urejen
muzej tehniške dediščine, razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Sedanje bogato
kulturno življenje ohranjajo številna kulturno umetniška društva.
Naselja v občini:
Črešnjevec ob Dravi, Fala, Gradišče na Kozjaku, Janževa Gora, Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica,
Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Sv. Duh na Ostrem Vrhu, Veliki Boč, Vurmat, Zgornja Selnica, Zgornji
Boč, Zgornji Slemen
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4.1.10.2

Socio-demografske značilnosti območja

4.1.10.2.1Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 4.459 prebivalcev, od tega 2.242 moških in 2.217 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 111. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 71 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,6 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -6,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil negativen, znašal je -4 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 42,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 142 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
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povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 132 otrok (l. 2013 144 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 70% (l. 2013 75,0%) vključenih v vrtec, kar je manj (l. 2013 enako)
kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu
2012/2013 izobraževalo približno 340 učencev (l. 2013 321 učencev). Različne srednje šole je
obiskovalo okoli 190 dijakov (l. 2013 190 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50
študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in
10 diplomantov.

4.1.10.2.2Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 3.078 delovno sposobnih zaposlenih 1.688 oseb, kar je 54,84%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,1% (l. 2013 14,3%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 10% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
9%.

4.1.10.2.3Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 372 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 1.685 stanovanj).
Približno 69% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
91 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 146 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 181 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.1.10.2.4Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 48, kar predstavlja 1,1% vseh prebivalcev.

4.1.10.3

Gospodarstvo

4.1.10.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Selnica ob Dravi:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)
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Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

4.1.10.4

31.3.2014 30.6.2015
84
95
1
1
174
183
2
2
6
6
41
45
33
36
341

Storitvene dejavnosti

4.1.10.4.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Osnovna šola Selnica ob Dravi, enota Vrtec
o OŠ Selnica ob Dravi, enota Vrtec Duh na Ostrem vrhu
o OŠ Selnica ob Dravi, enota Vrtec Gradišče na Kozjaku
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Selnica ob Dravi, http://www.os-selnica.si
o OŠ Selnica ob Dravi, podružnica Duh na Ostrem vrhu
o OŠ Selnica ob Dravi, podružnica Gradišče na Kozjaku

4.1.10.4.2 Zdravstvo in sociala






Ambulanta splošne medicine
Zasebna zdravstvena ambulanta za mladino in odrasle (koncesija)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – Zobozdravstvena enota Selnica ob Dravi
Patronaža d.o.o.
Dava d.o.o. – zasebni reševalni prevozi

4.1.10.4.3Organizacije in društva

Društva
Selnica
Športna in rekreativna društva
14
Društva za pomoč ljudem
4
Kulturno umetniška društva
8
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
3

368
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Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

4
2
9
0
0
1
45

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

4.1.10.4.4 Kulturne ustanove


Mariborska knjižnica
o Knjižnica Selnica ob Dravi
o Premična zbirka Mariborske knjižnice na Gradišču na Kozjaku (KUD Gradišče na Kozjaku)

4.1.10.4.5Lokalni mediji


Selniške novice : glasilo občine Selnica ob Dravi (ISSN C506-0303, tiskane)

4.1.11 OBČINA STARŠE
Spletna stran občine: http://www.starse.si/

4.1.11.1

Geografske značilnosti

V severovzhodnem delu Slovenije, v osrednjem delu Dravskega polja, na desnem bregu reke Drave,
se razprostira ljudem in naravi prijazno območje Občine Starše. Del območja leži na dravskih terasah,
del pa na nizki ravnici ob reki Dravi. Meri 34 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na
165. mesto. Občina Starše je uvrščena med podeželske občine, kjer prevladujeta kmetijstvo in obrt.
Občina je bila ustanovljena 1. 1. 1995.
Na območju Občine Starše se na 770 ha razprostira območje Nature 2000 in del Krajinskega parka
Drave, kjer stara struga reke Drave s stranskimi rokavi in mrtvicami, poplavnimi gozdovi in travniki
nudi življenjski prostor 250 vrstam ptic, od tega kar 38 evropsko pomembnim vrstam, kjer je
najpomembnejše prezimovališče vodnih ptic ter gnezdišče nekaterim najbolj ogroženim vrstam ptic v
Sloveniji (sršenar, navadna čigra, vodomec) in so rastišča redkih pionirskih vrst rakitovca.
Občina Starše je bogata tudi s kulturno in zgodovinsko dediščino kar dokazujejo številne lepo
ohranjene cerkve, kapele, grobnice in sakralni spomeniki. Sodobnim turistom so na voljo številne
možnosti aktivnega preživljanja dopustniških dni, vse od pestre kulturne, športno-rekreativne do
gastronomske ponudbe.
Naselja v občini:
Brunšvik, Loka, Marjeta na Dravskem Polju, Prepolje, Rošnja, Starše, Trniče, Zlatoličje
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4.1.11.2

Socio-demografske značilnosti območja

4.1.11.2.1Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 4.089 prebivalcev, od tega 1.997 moških in 2.092 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 122. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 121 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu negativen, znašal je -1,5 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -10. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil negativen, znašal je -11,5 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 42,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 122 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
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za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bilo enako število takih, ki so bili stari 65 let ali več, kot takih, ki
so bili stari manj kot 15 let.
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 136 otrok (l. 2013 144 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 78% (l. 2013 79,1%) vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 330 učencev (l. 2013 324 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov (l.
2013 167 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 13 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov.

4.1.11.2.2Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (57
%). (L. 2013 je bilo od 2.766 delovno sposobnih zaposlenih 1.538 oseb, kar je 55,60%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,7% (l. 2013 12,6%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 32% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
28%.

4.1.11.2.3Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 371 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 1.520 stanovanj).
Približno 70% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
91 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 245 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 82 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.1.11.2.4Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 41, kar predstavlja 1% vseh prebivalcev.

4.1.11.3

Gospodarstvo

4.1.11.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Starše:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)
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Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

4.1.11.4

31.3.2014 30.6.2015
60
58
0
0
141
145
2
2
5
6
45
49
21
20
274

280

Storitvene dejavnosti

4.1.11.4.1 Izobraževanje
Vrtci :
 OŠ Starše, Vrtec Najdihojca Starše
o OŠ Starše, Vrtec Pikapolonica Marjeta na Dravskem polju
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Starše http://www.os-starse.si
o OŠ Starše, podružnica Marjeta na Dravskem polju

4.1.11.4.2 Zdravstvo in sociala



Ambulanta Starše (Splošna ambulanta Starše, Karmen HORVAT DREO, dr. med., spec. spl. med.)
Ambulanta Marjeta (Splošna ambulanta Starše, Karmen HORVAT DREO, dr. med., spec. spl. med.)

4.1.11.4.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

19
7
9
4
2
3
2
0
0
1
47
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(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

4.1.11.4.4 Kulturne ustanove


Bibliobus Mariborske knjižnice, 6 postajališč (Brunšvik, Marjeta, Prepolje, Rošnja, Starše,
Zlatoličje), 1xna 14 dni, 1-2 uri

4.1.11.4.5 Lokalni mediji



Glasilo Občine Starše (ISSN C501-2805, tiskano) http://www.starse.si/index.php/glasilo-obcinestarse
TV Starše http://www.starse.si/index.php/mediji/tv-starse

4.1.12 OBČINA ŠENTILJ
Spletna stran občine: http://www.sentilj.si/

4.1.12.1

Geografske značilnosti

Občina Šentilj leži na zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Meri 65 km2. Po
površini se med slovenskimi občinami uvršča na 105. mesto. Sodi med srednje velike podeželske
občine, čeprav se podeželski značaj zaradi večje industrializacije, avtoceste in enega največjih cestnih
in železniških mejnih prehodov v državi vse bolj izgublja.
Središče občine je naselje Šentilj v Slovenskih goricah. Starejši del naselja je nastal ob župnijski cerkvi
sv. Egidija (sv. Ilija), po katerem ima kraj ime. Novejši del naselja se širi po južni strani po dolini
Šentiljskega potoka.
Okolica Šentilja je bila naseljena že v predzgodovinski dobi, saj so tam našli sledove neolitske
naselbine. V antiki je tod vodila rimska cesta Poetovio – Flavium Solvensum (Ptuj – Lipnica). V
srednjem in novem veku je kraj ležal ob cesti Dunaj – Ljubljana – Trst, ki se ji je leta 1846 pridružila
železniška proga. Šentilj je bil sprva last solnograških nadškofov, ki so ga kasneje podarili
admontskemu samostanu. Konec 19. stoletja je postal najpomembnejši branik slovenstva na naši
severni meji, ko so se ponemčevanju in odtujevanju slovenskih posestev v nemške roke uspešno
upirali narodno zavedni Slovenci.
Občina Šentilj meji na občine Apače, Kungota, Pesnica, Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
na severu pa na Republiko Avstrijo. V občini ležijo trije mednarodni mejni prehodi, Šentilj, Jurij in
Trate.
Naselja v občini:
Ceršak, Cirknica, Dražen Vrh, Jurjevski Dol, Kaniža, Kozjak pri Ceršaku, Kresnica, Plodršnica, Selnica ob
Muri, Sladki Vrh, Spodnja Velka, Srebotje, Stara Gora pri Šentilju, Svečane, Šentilj v Slovenskih
goricah, Šomat, Štrihovec, Trate, Vranji Vrh, Zgornja Velka, Zgornje Dobrenje, Zgornje Gradišče
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4.1.12.2

Socio-demografske značilnosti območja

4.1.12.2.1Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 8.467 prebivalcev, od tega 4.182 moških in 4.285 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 62. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 130 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,2 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 4,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini
je bil pozitiven, znašal je 5,6 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 42,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 118 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
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pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino enaka vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju enako hitro kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo –
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 248 otrok (l. 2013 249 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 74% (l. 2013 68,4%) vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih
v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 620 učencev (l. 2013 639 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 300 dijakov (l.
2013 315 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

4.1.12.2.2Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 52%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 5.961 delovno sposobnih zaposlenih 3.011 oseb, kar je 50,51%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14% (l. 2013 13,6%) registriranih brezposelnih
oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih
občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 15% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
12%.

4.1.12.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 377 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 3.189 stanovanj).
Približno 70% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
87 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 274 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 53 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.1.12.2.4Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 93, kar predstavlja 1,1% vseh prebivalcev.

4.1.12.2.5Uporabniki s posebnimi potrebami
Varstveno delovni center Polž Maribor - enota dnevnega varstva Šentilj
o odrasle osebe nad 18. let z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (16 potencialnih
uporabnikov)
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4.1.12.3

Gospodarstvo

4.1.12.3.1 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Šentilj:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

4.1.12.4

31.3.2014 30.6.2015
87
101
0
0
234
242
3
3
12
12
81
80
31
33
448

Storitvene dejavnosti

4.1.12.4.1 Izobraževanje
Vrtci :





Vrtec Šentilj (pri OŠ)
Vrtec Ceršak (pri OŠ)
Vrtec Sladki vrh (pri OŠ)
Vrtec Velka (pri OŠ)

Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj http://www.ossentilj.si/
o OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, podružnica Ceršak
 Osnovna šola Sladki vrh http://www.os-sladki-vrh.com
o Osnovna šola Sladki vrh, podružnica Velka

4.1.12.4.2 Zdravstvo in sociala
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstvena postaja Šentilj v Slovenskih goricah

4.1.12.4.3Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva

Šentilj
37

471
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Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in
poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

5
10
3
10
5
7
2
3
0
82

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

Krajevne in druge organizacije
o Krajevna organizacija RK Ceršak
o Krajevna organizacija RK Velka
o Krajevna organizacija RK Sladki Vrh
o Krajevna organizacija RK Šentilj
o Karitas Zgornja Velka
o Župnijska Karitas Šentilj

4.1.12.4.4Kulturne ustanove
Mariborska knjižnica – Knjižnica Šentilj

4.1.12.4.5Lokalni mediji



Glasilo Občine Šentilj http://www.sentilj.si/obcinsko-glasilo/
Informator http://www.sentilj.si/novice-in-obvestila/informator-20151/
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4.2 KNJIŽNICA LENART - OSREDNJA KNJIŽNICA
Knjižnica Lenart je osrednja splošna knjižnica, ki na območju Upravne enote Lenart pokriva 6 občin:
Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
Ustanoviteljici knjižnice sta občini Lenart in Sveta Trojica, ostale občine so pogodbene partnerice.
Krajevne knjižnice so v Lenartu, Voličini, v Cerkvenjaku in pri Sv. Ani. Razen v Lenartu se povsod
nahajajo v prostorih tamkajšnjih osnovnih šol.
Spletna stran knjižnice je na naslovu http://www.lenart.sik.si/.

4.2.1 OBČINA LENART
Spletna stran občine: http://www.lenart.si/

4.2.1.1 Geografske značilnosti
Občina Lenart meri 62 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 111. mesto.
Sestavljata jo Krajevna skupnost Voličina in Krajevna skupnost Lenart.
Lenart v Slovenskih goricah (256 m nm) je središče Slovenskih goric, njihovega najbolj značilnega in
osrednjega dela. Leži na severnem obrobju Pesniške doline, na križišču cest proti Mariboru, Gornji
Radgoni, Ptuju, Tratam in Jakobskemu Dolu. Staro mestno jedro z obcestno zasnovo leži na temenu
nizkega slemena, na terasi med potokoma Globovnica in Velka. Oba sta nekdaj poplavljala, danes pa
sta strugi regulirani, kmetijske površine pa meliorirane. Ime je naselje dobilo po zavetniku župnijske
cerkve, sv. Lenartu, do leta 1952 se je kraj tudi imenoval Sv. Lenart v Slovenskih goricah. Zaradi
ugodnih življenjskih razmer je bilo občinsko ozemlje naseljeno že v miolitski dobi, zlasti pa za vlade
Rimljanov. Prvič se kraj omenja l. 1196. V 14. st. je kraj postal trg in je imel sodnika. Turki so naselje
dvakrat požgali, zato so prebivalci cerkev obdali z obzidjem. V času reformacije je bil kraj pomembno
središče protestantizma.
Slovenske gorice so gosto poseljene; opraviti imamo s posebnim tipom razloženih naselij, ki leže po
ploščatih, podolžnih slemenih, kjer si slede v dolgih nizih, poudarjenih s topoli kot naravnimi
strelovodi. Manjše gručaste vasi so se razvile le okoli cerkva, ki stoje navadno na vrhovih slemen.
Razgibane pokrajinske slike ne oblikuje samo talni relief, ampak tudi razne pridelovalne kulture, ki so
razporejene tako, da osojna pobočja gričev pokrivajo gozdovi, prisojna vinogradi, doline pašniki in
travniki, obrobja pa njive in sadovnjaki.
Naselja v občini:
Črmljenšak, Dolge njive, Gradenšak, Hrastovec v Slovenskih goricah, Lenart v Slovenskih goricah,
Lormanje, Močna, Nadbišec, Radehova, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Spodnje Partinje, Spodnji
Porčič, Spodnji Žerjavci, Straže, Šetarova, Vinička vas, Zamarkova, Zavrh, Zgornja Voličina in Zgornji
Žerjavci.

4.2.1.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.2.1.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)
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Konec leta 2013 je imela občina 8.224 prebivalcev, od tega 4.086 moških in 4.138 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 66. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 131 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu negativen, znašal je -1,8 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -1,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil negativen, znašal je -3,2 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 42,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 119 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 352 otrok (l. 2013 357 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 72% (l. 2013 79,7%) vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih
v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
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približno 630 učencev (l. 2013 639 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 270 dijakov (l.
2013 288 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 11 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov.

4.2.1.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 5.573 delovno sposobnih zaposlenih 2.973 oseb, kar je 53,35%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,7% (l. 2013 11,7%) registriranih
brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 20% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
17%.

4.2.1.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 394 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 3.217 stanovanj).
Približno 65% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
86 m2.
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil
v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 387 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 60 kg
več kot v celotni Sloveniji.

4.2.1.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 86, kar predstavlja 1% vseh prebivalcev.

4.2.1.2.5 Uporabniki s posebnimi potrebami





─

Dom Lenart d.o.o.
o starostniki, senzorno in gibalno ovirane starejše osebe, osebe z demenco, dolgotrajno
bolne osebe (165 potencialnih uporabnikov)
Varstveno delovni center Polž Maribor, enota Lenart
o odrasle osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (37 potencialnih
uporabnikov)
Socialno varstveni zavod Hrastovec
o duševno prizadete, duševno obolele, osebe na zdravljenju odvisnosti, odrasli s težavami v
duševnem zdravju in duševnem razvoju (878 potencialnih uporabnikov/od tega 204 v
dnevnih bivalnih enotah:
Dnevno bivalne enote SVZ Hrastovec:
Vrhole
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─
─
─

Rožengrunt
Voličina
Zg. Ščavnica

4.2.1.3 Gospodarstvo
Na celotnem območju občine je 400 kmetijskih gospodarstev, najbolj razvite panoge so živinoreja,
sadjarstvo in vinogradništvo.
V Območno obrtno zbornico Lenart je vključenih 206 obrtnikov, samostojnih podjetnikov in
gospodarskih družb.
Občina Lenart, ki leži v osrčju Slovenskih goric, je s svojo razgibanostjo od gričevnatega do nižinskega
sveta privlačna za izletnike, ki jih pritegujejo naravne lepote, poleg tega pa tudi številni naravni,
zgodovinski in kulturni spomeniki, športne in kulturne prireditve ter ohranjeni ljudski običaji. V
izletniški turizem se vključujejo domači prebivalci, prebivalci širšega območja Slovenije in Avstrije.

4.2.1.4 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Lenart:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

31.3.2014 30.6.2015
175
175
2
2
295
296
8
8
22
22
98
94
44
45
644

4.2.1.5 Storitvene dejavnosti
4.2.1.5.1 Izobraževanje
Vrtci :
 OŠ in vrtec Lenart
o enota Rumeni vrtec Lenart
o enota Rdeči vrtec Lenart
 OŠ in vrtec Voličina
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Lenart v Slovenskih goricah http://www2.arnes.si/~osmblena1s/
o oddelek posebne šole
 Osnovna šola Voličina http://www.os-volicina.si/
 Srednja glasbena in baletna šola Maribor, glasbena šola dislocirani oddelek Lenart

642
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RASG D.O.O. Izobraževalni center Slovenske gorice (izobraževanje odraslih)

4.2.1.5.2 Zdravstvo in sociala




Zdravstveni dom Lenart http://www.zd-lenart.si/
Dom sv. Lenarta (dom za starejše, http://www.domlenart.si/ )
Socialno varstveni zavod Hrastovec, http://www.hrastovec.org/
o Podružnica Trate

4.2.1.5.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

33
10
17
7
7
8
10
0
1
2
95

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

4.2.1.5.4 Kulturne ustanove



Knjižnica Lenart http://www.lenart.sik.si/
Krajevna knjižnica Voličina – enota Knjižnice Lenart (deli prostore s šolsko knjižnico OŠ Voličina)

4.2.1.5.5 Lokalni mediji



Ovtarjeve novice http://www.lenart.si/index.php/sl/drustva/686-ovtarjeve-novice
Radio Slovenske gorice http://www.rsg.si/
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4.2.2 OBČINA BENEDIKT
Spletna stran občine: http://www.benedikt.si/

4.2.2.1 Geografske značilnosti
Občina Benedikt leži v severovzhodnem delu Slovenije in se razprostira po osrednjem delu Slovenskih
goric med Pesnico in Ščavnico, vzdolž ceste med Lenartom in Gornjo Radgono. Svet je gričevnat,
najnižja nadmorska višina je 240 m v Benediktu, najvišja pa 318 m v Štajngrovi. Občina meri približno
24 km2, v njej je združenih 13 naselij. V občini je 6389 m magistralnih cest, 27,7 km lokalnih cest in
42,2 km javnih poti. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 191. mesto. Občina Benedikt
je nastala po sklepu Državnega zbora Republike Slovenije leta 1998, po delitvi Občine Lenart. Res pa
je, da je nekoč že bila samostojna.
Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem;
njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.
Naselja v občini: Benedikt, Drvanja, Ihova, Ločki Vrh, Negovski Vrh, Obrat, Spodnja Bačkova, Spodnja
Ročica, Stara Gora, Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah, Štajngrova, Trotkova in Trstenik.

4.2.2.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.2.2.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 2.464 prebivalcev, od tega 1.243 moških in 1.221 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:

Analiza območja OOK 2014 – 2015
81

Po številu prebivalcev se je l. 2012 med slovenskimi občinami uvrstila na 169. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živel povprečno 101 prebivalec; torej je bila gostota naseljenosti tu
enaka kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,3 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -6,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil negativen, znašal je -3,3 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 37,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 68 oseb starih 65 let ali več. To
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za
celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar
je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 92 otrok (l. 2013 104 otroci). Od vseh otrok v občini, ki
so bili stari od 1–5 let jih je bilo 71 % (l. 2013 59%) vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 260 učencev (l. 2013 268 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 120 dijakov (l.
2013 le 94). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 9 diplomantov; v celotni
Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

4.2.2.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58
% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57
%). (L. 2013 je bilo od 1.729 delovno sposobnih zaposlenih 947 oseb, kar je 54,77%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,2 % registriranih brezposelnih oseb (l. 2013
9,4%), to je manj od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih
občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 11 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 7
%.

4.2.2.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 413 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 1.004 stanovanja).
Približno 66% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
86 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 10 let.
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V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 208 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 119 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.2.2.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 24, kar predstavlja 1% vseh prebivalcev.

4.2.2.3 Gospodarstvo
V letih svoje samostojnosti je občina pospešeno razvijala tržno gospodarstvo in svobodno
podjetništvo. Pridobila si je lastno obrtno-industrijsko cono in z njo nove zaposlitvene možnosti za
občane. Z izgradnjo novih neprofitnih stanovanj, s prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč, z vso
potrebno infrastrukturo v kraju in z vsemi naravnimi in kulturnimi danostmi kraja, je občina postala
zanimiva tudi za številne mlade in ustvarjalno aktivne posameznike in družine.
Občina Benedikt je pretežno kmetijska pokrajina. Med panogami so pomembne poljedelstvo,
živinoreja in vinogradništvo. Območje občine obsega 1.397,67 ha kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi.
Skupna ekonomska velikost kmečkih gospodarstev je 1.052,90 ha.
Poleg že omenjenega gospodarskega razvoja je v vzponu tudi turizem. Gostje od blizu in daleč se
lahko ''sprehodijo'' po občini in povsod najdejo kaj zanimivega. Okrepčajo se lahko na turističnih
kmetijah ali v gostinskih obratih. Tudi prenočijo lahko, saj prenočitvene kapacitete iz leta v leto
naraščajo. Ogledajo si lahko naravne, kulturno-zgodovinske znamenitosti, kot so Slatinski vrelci,
cerkev Svetih treh kraljev, župnijsko cerkev sv. Benedikta, gomilna grobišča, spominske plošče,
znamenja, kapelice, križe ipd.

4.2.2.4 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Benedikt:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

4.2.2.5 Storitvene dejavnosti
4.2.2.5.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Benedikt

31.3.2014 30.6.2015
16
17
0
0
61
68
2
2
4
5
23
23
11
10
117

125
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Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Benedikt

4.2.2.5.2 Zdravstvo in sociala


Zdravstvena ambulanta Benedikt. Do nadaljnjega se zdravstvene storitve izvajajo v Zdravstvenem
domu Lenart (podatek pridobljen s spletne strani:
http://www.benedikt.si/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=222 [15. 7. 2014]

4.2.2.5.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in
poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

7
2
6
1
2
1
2
0
0
2
23

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces

Krajevne in druge organizacije:
 Občinska organizacija Rdečega križa

4.2.2.5.4 Kulturne ustanove


Kulturni dom Benedikt - zgrajen leta 1937, prenovljen leta 2002. S kulturnim domom upravlja
Kulturno društvo Benedikt, ki je predvsem usmerjeno v gledališko dejavnost in prireja več
gledaliških predstav. Poleg tega se ukvarja tudi s pevsko dejavnostjo. Poleg teh dejavnosti ima v
svojem programu predvidene še druge dejavnosti, kot so likovna, etnografska, folklorna in druge.
(Vir: http://www.benedikt.si/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=89 )

4.2.2.5.5 Lokalni mediji



Ovtarjeve novice: http://www.benedikt.si/images/stories/Ovtarjeve_novice/Ovtarjeve_novice_50.pdf
Radio Slovenske gorice (Lenart -??)
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4.2.3 OBČINA CERKVENJAK
Spletna stran občine: http://www.cerkvenjak.si/

4.2.3.1 Geografske značilnosti
Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in
Ščavnico, med Ptujem in Gornjo Radgono ter Lenartom in Ljutomerom. Občina meri 25 km2. Po
površini se med slovenskimi občinami uvršča na 190. mesto.
Skozi občino vodi pomurska avtocesta, ki je kraj približala turistom.
Naselje Cerkvenjak, središče občine, je razloženo naselje z gručastim jedrom na slemenu (341 m nm).
Ime je dobilo po cerkvi sv. Antona Puščavnika, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja. Domačini
naselje imenujejo tudi Sv. Anton. Območje današnje občine je bilo naseljeno že v antični dobi, kar
pričajo različna najdbišča, kot so gomilna grobišča, ki jih je kar nekaj. Najstarejše pismene podatke
najdemo o naselju Čagona (Schageu) proti koncu 13. stoletja, ko so tu stali trije strelski dvorci. Obstoj
cerkve sv. Antona in po njej imenovan kraj se prvič omenja leta 1421. Na območju današnje občine je
bilo v sredini 19. stoletja sedem občin; Andrenci, Brengova, Čagona Cerkvenjak, Cogetinci, Smolinci in
Župetinci, po katerih se še danes imenujejo katastrske občine. Med vojnama v letih 1933-34 so
navedene občine prvič združili v eno občino pod imenom Cerkvenjak. Sledile so različne ureditve v
med- in povojnem obdobju, do leta 1998 je bila kot krajevna skupnost v Občini Lenart. 22. novembra
1998 je bila z zakonom uveljavljena nova Občina Cerkvenjak.
Naselja v občini: Andrenci, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Grabonoški Vrh,
Ivanjski Vrh, Kadrenci, Komarnica, Peščeni Vrh, Smolinci, Stanetinci, Vanetina, Župetinci

4.2.3.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.2.3.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 2.015 prebivalcev, od tega 1.038 moških in 977 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 185. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 83 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu negativen, znašal je -1 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -0,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil negativen, znašal je -1,5 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 40,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 107 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo –
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 53 otrok (l. 2013 66 otrok). Od vseh otrok v občini, ki
so bili stari od 1–5 let jih je bilo 72% (l. 2013 64,1%) vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno
200 učencev (l. 2013 192 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 90 dijakov. Med 1.000
prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na
1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .
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4.2.3.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 1.445 delovno sposobnih zaposlenih 816 oseb, kar je 56,47%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,9% (l. 2013 9,2%) registriranih brezposelnih
oseb, to je manj od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih
občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6
%.

4.2.3.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 423 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 850 stanovanj).
Približno 63 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
84 m2.
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil
v povprečju star 10 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 194 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 133 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.2.3.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 24, kar predstavlja 1,2% vseh prebivalcev.

4.2.3.3 Gospodarstvo
Poslovno obrtna cona Cerkvenjak – namenjena za poslovne, proizvodne, trgovske, gostinske,
prometne, skladiščne in raziskovalne dejavnosti.
Najpomembnejše gospodarske panoge:
Gradbeništvo, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, gostinstvo, trgovina, popravila motornih vozil
in izdelkov široke porabe, gozdarstvo.
(Vir: http://www.cerkvenjak.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=11&lang=sl [15. 7. 2014]









Dejavnost izletniških kmetij – 1 izletniška kmetija
Dejavnost turističnih kmetij z nastavitvenimi zmogljivostmi – 1 turistična kmetija
Gozdarstvo – Vsa gozdna zemljišča imajo funkcijo lesno-proizvodnega gozda, načrtovane so
pogozditve manj vrednih gozdnih zemljišč.
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo – Večina občanov se ukvarja s kmetijstvom, reja govedi,
vinogradništvo in sadjarstvo. Po statističnih podatkih sta v občini 302 kmetiji.
Vinogradništvo – razdrobljenost vinogradov, ni komercialno uspešno.
Živinoreja – Glavna usmeritev in gibalo kmetijstva na območju občine, tej podrejeno tudi
poljedelstvo, prevladuje govedoreja in prašičereja.
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
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Pridelovanje žit in drugih poljščin – Žitarice, z 81% zasejanih njivskih površin so najpomembnejši
poljedelski proizvod. Na območju tudi biološko dinamična kmetija.
Storitve: dejavnost frizerskih salonov, pogrebna dejavnost, računovodske, knjigovodske in
finančne storitve, cestni tovorni promet, turistična dejavnost prek Turističnega društva
Cerkvenjak, gostinstvo in trgovina, dejavnost javne pošte, zavarovalništvo in finančno
posredništvo.

Vir: http://www.cerkvenjak.si/index.php?option=com_content&view=category&id=86&Itemid=93&lang=sl [15. 7. 2014]

4.2.3.4 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Cerkvenjak:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo [15. 7. 2014] )

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

31.3.2014 30.6.2015
10
5
0
0
51
56
2
2
2
2
23
23
11
9
99

4.2.3.5 Storitvene dejavnosti
4.2.3.5.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Pikapolonica Cerkvenjak
o Podružnica Sv. Andraž, Vitomarci
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Cerkvenjak – Vitomarci http://www.o-cerkvenjak.mb.edus.si/
o OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, podružnica Vitomarci

4.2.3.5.2 Zdravstvo in sociala
Zdravstvena ambulanta Cerkvenjak (koncesionar).

4.2.3.5.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna

9
1
2
3

97
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in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

2
3
3
0
0
0
23

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

Krajevne in druge organizacije:
 Občinska organizacija rdečega križa Cerkvenjak
 Občinska športna zveza Cerkvenjak

4.2.3.5.4 Kulturne ustanove



Kulturni dom Cerkvenjak
Knjižnica Cerkvenjak – enota Knjižnice Lenart (prostore deli s šolsko knjižnico OŠ Cerkvenjak –
Vitomarci)

4.2.3.5.5 Lokalni mediji
Občinsko glasilo: Zrnje iz Cerkvenjaka
http://www.cerkvenjak.si/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=20&Itemid=151&lang=sl

4.2.4 OBČINA SVETA ANA
Spletna stran občine: http://www.sv-ana.si/

4.2.4.1 Geografske značilnosti
Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji del občine
s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija. Na gričevnatih slemenih v
poldnevniški smeri se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 m in na površini 37,2 km2
razprostira dvanajst vasi. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 156. mesto.
Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in
njive. Tudi Občina Sveta Ana je preživela različna zgodovinsko - politična obdobja. Cesarska oblast na
Dunaju je leta 1850 razglasila sedanje vasi za občine. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je v letu
1934 združila tedanje majhne občine v Občino Sv. Ana v Slov. goricah, ki je delovala do leta 1955.
Leta 1955 je tedanja oblast preimenovala Občino Sv. Ana v Slov. goricah v krajevno skupnost Zg.
Ščavnica in krajevno skupnost Lokavec. Obe novo nastali krajevni skupnosti so priključili Občini
Lenart. Prebivalci krajevne skupnosti Zg. Ščavnica so na referendumu leta 1993 krajevno skupnost Zg.
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Ščavnica preimenovali v krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah. Sedanja oblika občine Sveta Ana
pa je nastala leta 1998 z združitvijo krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slov. goricah in Lokavec.
Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in
vinogradništvom. Ostali prebivalci so zaposleni v sosednjih večjih centrih, kjer je industrija. Za
potrebe lokalnega prebivalstva je dejavno podjetništvo in različne obrti, predvsem dobri klimatski
pogoji za vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in
turistično ponudbo.
Naselja v občini:
Središče občine je v vasi Sveta Ana, katero obkrožajo še vasi Dražen vrh, Froleh, Kremberk, Krivi vrh,
Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice.

4.2.4.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.2.4.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 2.330 prebivalcev, od tega 1.166 moških in 1.164 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 172. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 63 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,4 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -1,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil pozitiven, znašal je 2,1 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 40,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, sta prebivali 102 osebi stari 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo –
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 75 otrok (l. 2013 69 otrok). Od vseh otrok v občini, ki
so bili stari od 1–5 let jih je bilo 64% (l. 2013 60,5%) vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 240 učencev (l. 2013 239 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 80 dijakov (l.
2013 83 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 8 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

4.2.4.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 53%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 1.608 delovno sposobnih zaposlenih 862 oseb, kar je 53,61%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,9% (l. 2013 9,6%) registriranih brezposelnih
oseb, to je manj od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini
slovenskih občin – več moških kot žensk.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 4% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 2%.

4.2.4.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 368 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 862 stanovanj).
Približno 75% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
93 m2.
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil
v povprečju star 10 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 175 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 152 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

Analiza območja OOK 2014 – 2015
91

4.2.4.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 13, kar predstavlja 0,6% vseh prebivalcev.

4.2.4.3 Gospodarstvo
4.2.4.4 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Sv. Ana:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

31.3.2014 30.6.2015
11
11
0
0
45
46
2
2
2
2
14
15
20
22

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:
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4.2.4.5 Storitvene dejavnosti
4.2.4.5.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Sveta Ana (pri OŠ)
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Sveta Ana http://www.sveta-ana.org/
o OŠ Sveta Ana, podružnica Lokavec pri Zgornji Velki

4.2.4.5.2 Zdravstvo in sociala
Zdravstveni dom Lenart
Zdravstvena ambulanta Sveta Ana
Patronažna služba

4.2.4.5.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in

1
1
5
1
3
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rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

1
2
0
0
0
14

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

Krajevne in druge organizacije:
 Občinska organizacija RK Sveta Ana
 Krajevna organizacija RK Lokavec

4.2.4.5.4 Kulturne ustanove
Na OŠ Sveta Ana deluje od 19. septembra 2013 enota Knjižnice Lenart kot občinska Knjižnica Sveta
Ana.

4.2.4.5.5 Lokalni mediji
Anine novice (ISSN C503-3772, tiskana)
http://www.sv-ana.si/images/stories/pdf/anine_novice/anine%20novice%20april%202013_web.pdf

4.2.5 OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
Spletna stran občine: http://www.obcinajurij.si/

4.2.5.1 Geografske značilnosti
Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah zavzema skrajni vzhodni del zahodnih Slovenskih goric. Jurovski
Dol v širšem obsegu leži na obrobju Pesniške doline, med rekama Pesnico in Ščavnico. Površina znaša
31 km2 in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 177. mesto. Je demografsko manj
razvito območje, saj je delež starejšega kmečkega prebivalstva več kot 30%. Prevladujejo kmetje,
industrije ni, delujejo pa storitvene dejavnosti s področja gradbeništva, trgovine, avtoprevozništva,
ličarstva, krovstva, mizarstva, gostinstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Jurovski Dol je ena
izmed tipičnih slovenskogoriških vasi z »dolom«, po katerem teče Globovnica ob centru vasi, druga
naselja po vrhovih pa razmejujejo še potoki Velka, Partinjšak in Gasterajski potok. Poti, ki so speljane
z vseh vrhov proti centru kraja, so večidel asfaltirane. Sredi gričastega jedra stoji gotska cerkev sv.
Jurija iz 16. stoletja, največji kulturno-arhitekturni spomenik v kraju.
Naselja v občini:
Občino Sv. Jurij v Slov. goricah sestavljajo naslednja naselja: Jurovski Dol, Malna, Gasteraj, Zg.
Partinje, Varda in Žitence.
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4.2.5.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.2.5.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 2.051 prebivalcev, od tega 1.031 moških in 1.020 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 183. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 68 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,8 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 3,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini
je bil pozitiven, znašal je 8,6 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 41,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 110 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
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staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo –
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 53 otrok (l. 2013 62 otrok). Od vseh otrok v občini, ki
so bili stari od 1–5 let jih je bilo 75% (l. 2013 70,5%) vključenih v vrtec, kar je enako (l. 2013 manj) kot
v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj. V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 180 učencev (l. 2013 176 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 100 dijakov (l.
2103 98 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 7 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov.

4.2.5.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (57%).
(L. 2013 je bilo od 1.420 delovno sposobnih zaposlenih 841 oseb, kar je 59,22%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 6,8% (l. 2013 9,3%) registriranih brezposelnih
oseb, to je manj od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini
slovenskih občin – več moških kot žensk.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 4% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 1%.

4.2.5.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 377 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 795 stanovanj).
Približno 79% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
96 m2.
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil
v povprečju star 10 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 175 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 152 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.2.5.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 9, kar predstavlja 0,4% vseh prebivalcev.

4.2.5.3 Gospodarstvo
Prevladujejo kmetje, industrije ni, so pa storitvene dejavnosti s področja gradbeništva, trgovine,
avtoprevozništva, ličarstva, krovstva, mizarstva, gostinstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
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4.2.5.4 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

31.3.2014 30.6.2015
15
15
1
1
52
54
2
2
2
2
12
13
7
7

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:
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4.2.5.5 Storitvene dejavnosti
4.2.5.5.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Jurovski dol (pri OŠ)
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol http://www.os-jd.si

4.2.5.5.2 Zdravstvo in sociala
V občini ni zdravstvenega doma ali zdravstvene postaje.

4.2.5.5.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in
poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj
(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

2
1
3
1
3
1
2
0
0
0
13
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Krajevne in druge organizacije:
 Krajevna organizacija rdečega križa Sveti Jurij
 Župnijska Karitas Sveti Jurij

4.2.5.5.4 Kulturne ustanove
Kulturni dom Jurovski dol

4.2.5.5.5 Lokalni mediji
Občinsko glasilo

4.2.6 OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Spletna stran občine: http://www.sv-trojica.si/

4.2.6.1 Geografske značilnosti
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah se razprostira se 26 km2, sestavlja pa jo osem naselij. Po
površini se med slovenskimi občinami uvršča na 189. mesto.
Središče občine predstavlja naselje Sveta Trojica, ki je razpotegnjeno, gručasto, deloma tudi
urbanizirano naselje v osrednjem delu Slovenskih goric na razglednem slemenu, na nadmorski višini
287 m v neposredni bližini križišča cest proti Lenartu - Mariboru – Gornji Radgoni in Ptuju. Nad
naseljem, na manjšem griču, stoji baročna cerkev s tremi zvoniki, ki daje kraju poseben čar.
Cesarska oblast na Dunaju je leta 1850 sedanje vasi razglasila za občine. Območje Upravne enote
Lenart je bilo razdeljeno na 18 krajnih občin, ki so obstajale vse do razpada Avstroogrske, leta 1918.
Kraljevina Jugoslavija je staro upravno ureditev ohranila nekaj let. Leta 1933 in 1934 so izvedli novo
upravnopolitično ureditev, tako da je nastala občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah iz katastrskih
občin Sv. Trojica, Stari Porčič, Zgornji Porčič (del), Zgornje Verjane, Osek, Spodnje Verjane, Zgornja
Senarska in Spodnja Senarska. Leta 1952 se je Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
preimenovala v Občino Gradišče v Slovenskih goricah.
Občina Lenart je nastala leta 1955, ko so občine Benedikt, Cerkvenjak, Jurovski Dol, Gradišče v
Slovenskih goricah, Lenart v Slovenskih goricah, Voličino in Zgornjo Ščavnico združili v »veliko«
Občino Lenart, ki je merila 204 km2. Krajevne skupnosti so bile ustanovljene leta 1963. V takem
obsegu je občina Lenart obstajala do leta 1998, ko so nastale nove občine Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart in Sv. Ana. Občina Lenart je tedaj merila 120,2 kvadratnih kilometrov. V letu 2006 sta se izločili
krajevna skupnost Sv. Jurij in krajevna skupnost Sv. Trojica (iz KS Gradišče v KS Sv. Trojica se je
ponovno preimenovala leta 1992), tako da sta nastali občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah in občina
Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Naselja v občini: Zg. Porčič, Sp. Porčič, Zg. Verjane, Sp. Verjane, Osek, Sp. Senarska, Zg. Senarska,
Gočova ter Sveta Trojica.
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4.2.6.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.2.6.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 2.087 prebivalcev, od tega 1.056 moških in 1.031 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 181. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 82 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,5 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini
je bil negativen, znašal je -8,5 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 41,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 124 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
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povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 67 otrok (l. 2013 56 otrok). Od vseh otrok v občini, ki
so bili stari od 1–5 let jih je bilo 90% (l. 2013 80,0%) vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno
160 učencev (l. 2013 176 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 100 dijakov (l. 2013 84
dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 8 diplomantov; v celotni
Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov .

4.2.6.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (57%).
(L. 2013 je bilo od 1.488 delovno sposobnih zaposlenih 813 oseb, kar je 54,64%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,7% (l. 2013 11,3%) registriranih
brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot
v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 12% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
8%.

4.2.6.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 379 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 796 stanovanj).
Približno 77% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
100 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (56 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 10 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 198 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 129 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.2.6.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 15, kar predstavlja 0,7% vseh prebivalcev.

4.2.6.3 Gospodarstvo
4.2.6.4 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)
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Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

31.3.2014 30.6.2015
20
21
0
0
47
50
2
2
3
3
22
21
15
12
109

4.2.6.5 Storitvene dejavnosti
4.2.6.5.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Sveta Trojica (pri OŠ)
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Sveta Trojica http://www.ostrojica.si/

4.2.6.5.2 Zdravstvo in sociala
V občini ni zdravstvenega doma ali zdravstvene postaje, najbljižji je Zdravstveni dom Lenart.

4.2.6.5.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj
(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

Krajevne in druge organizacije:
 Rdeči križ

8
3
4
1
1
1
2
0
0
1
21
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4.3 KNJIŽNICA JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA - OSREDNJA
KNJIŽNICA
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je osrednja splošna knjižnica za občine Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. Ima 7 krajevnih knjižnic: Kebelj, Makole, Oplotnica,
Poljčane, Pragersko, Slovenska Bistrica in Tinje.
Spletna stran knjižnice je na naslovu http://www.knjiznica-slovenskabistrica.si/ .

4.3.1 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Spletna stran občine: http://www.slovenska-bistrica.si/

4.3.1.1 Geografske značilnosti
Občina Slovenska Bistrica je med največjimi v Sloveniji. Meri 260 km2, po površini se med slovenskimi
občinami uvršča na 16. mesto.
Središče občine je mesto Slovenska Bistrica, ki je centralno naselje širšega območja hribovitega
Pohorja, gričevnatih Dravinjskih goric in skrajnega SZ dela Haloz ter ravnin ob Dravinji, Ložnici,
Bistrici, Devini in Polskavi. Mesto je nastalo na križišču cest med Mariborom, Celjem in Ptujem na
ostankih rimskega naselja Civitas Negotiana. Ponaša se z izredno starostjo. Naselje so obzidali že okoli
leta 1300. Mestne pravice je dobilo v začetku 14. stoletja. Mestu, kakor tudi današnjemu občinskemu
ozemlju, je vidnejši razvoj prinesla cesta med Dunajem in Trstom. Kasnejša izgradnja železniške proge
izven ožjega mestnega območja je ta razvoj korenito zavrla. Mesto Slovenska Bistrica in s tem tudi
občina je odlično geografsko pozicionirana, saj se mesto nahaja tik ob avtocesti Ljubljana - Maribor, v
neposredni bližini pa je železniška postaja in tudi letališče Maribor.
Občina ima 15 krajevnih skupnosti. Večji kraji v občini so Spodnja Polskava, Zgornja Polskava,
Pragersko ter na Pohorju Tinje, Šmartno in Kebelj.
Na območju občine je izredno veliko število naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih
spomenikov, ki omogočajo kvaliteten razmah turističnih dejavnosti. Samo z odlokom zavarovanih
znamenitosti in spomenikov naravne in kulturne dediščine je opredeljenih nad petsto primerov. Na
območju mesta so med najpomembnejšimi gotovo grad Slovenska Bistrica, grajski park z znamenitim
gabrovim drevoredom, ostanki mestnega obzidja z ohranjenima SZ in JV vogalnima stolpoma,
cerkvijo sv. Jožefa in obe mestni cerkvi. Med prvovrstne naravne znamenitosti na območju občine
spadajo: pohorski greben z znamenitimi šotnimi barji in močvirji ter značilno favno in floro, Črno
jezero na Pohorju kot izrazit naravni spomenik, Maroltova jelka kot primer dendrološkega
spomenika. Od kulturnih spomenikov na območju občine velja omeniti znana tinjska gradišča, med
katerimi izstopa Ančnikovo v Jurišni vasi na Pohorju, arheološka najdišča v Veleniku, razvaline gradu
Gromberg in še bi lahko naštevali.
Naselja v občini:
Bojtina, Brezje pri Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Devina, Dolgi Vrh, Drumlažno,
Črešnjevec, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabernik, Gaj, Gladomes, Hošnica, Ješovec, Jurišna vas, Kalše,
Kebelj, Klopce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Korplje, Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas,
Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Lukanja, Malo Tinje, Modrič, Nadgrad, Nova Gora
nad Slovensko Bistrico, Ogljenšak, Ošelj, Planina pod Šumikom, Podgrad na Pohorju, Pokoše,
Pragersko, Preloge, Prepuž, Pretrež, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Sele pri Polskavi, Sevec,
Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje
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Prebukovje, Stari Log, Šentovec, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski Bistrici, Turiška vas na Pohorju,
Urh, Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slovenskih Konjicah,
Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje
Prebukovje, Šmartno na Pohorju, Žabljek

4.3.1.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.3.1.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 25.176 prebivalcev, od tega 12.484 moških in 12.692 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:

Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 12. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 97 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,9 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -3,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil pozitiven, znašal je 0,1 (v Sloveniji 1,6).
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Povprečna starost občanov je bila 40,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje
od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 97 oseb starih 65 let ali več. To
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za
celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo –
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini je delovalo 14 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.098 otrok (l. 2013 1.114 otrok). Od vseh otrok v
občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 80% (l. 2013 79,5%) vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh
vrtcih v Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013
izobraževalo približno 2.070 učencev (l. 2013 2.149 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli
1.020 dijakov (l. 2013 1.330 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in
11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10
diplomantov .

4.3.1.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 17.374 delovno sposobnih zaposlenih 9.762 oseb, kar je 56,19%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,3% (l. 2013 14,4%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 7% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 5%.

4.3.1.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 407 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 10.256 stanovanj).
Približno 64% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
83 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 204 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 123 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.3.1.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 771, kar predstavlja 3,1% vseh prebivalcev.
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4.3.1.2.5 Uporabniki s posebnimi potrebami



Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica
o starostniki, prevladujejo ženske, senzorno in gibalno ovirane osebe, osebe z demenco,
dolgotrajno bolne osebe (124 potencialnih uporabnikov).
Varstveno delovni center Polž Maribor, enota Slovenska Bistrica
o odrasle osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (37 potencialnih uporabnikov)

4.3.1.3 Gospodarstvo
V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija, ki predstavlja cca. 2/3 gospodarstva v občini
(prevladuje lesno predelovalna, proizvodnja kovinskih izdelkov - aluminij in živilsko predelovalna
industrija). Glavna podjetja v občini so: IMPOL, Tovarna olja GEA, AHA EMMI, GRANIT, SVIT, ter še
številna ostala. V občini tudi uspešno opravlja dejavnost obrti okoli 800 obrtnikov.
Sicer pa se območje občine Slovenska Bistrica ponaša še z velikim bogastvom gozdov, z nasadi
vinogradov in s sadjarstvom, kar vse daje temeljni pečat bodoči usmeritvi razvoja te občine.

4.3.1.4 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Slovenska Bistrica:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

31.3.2014
639
10
1.004
37
62
242
114

30.6.2015
674
12
1.046
37
66
260
100

2.108

2.195

4.3.1.5 Storitvene dejavnosti
4.3.1.5.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica (http://www.vrtec-slobistrica.com/si/enote.html )
o Vrtec Ciciban
o Vrtec Čebelica
o Vrtec Sonček
o Vrtec Sp. Polskava
o Vrtec Zg. Polskava
o Vrtec Kebelj
o Vrtec Tinje

Analiza območja OOK 2014 – 2015
104

o Vrtec Zg. Ložnica
o Vrtec Pragersko
 Vrtec Črešnjevec – Leskovec (pri OŠ)
 Vrtec Laporje (pri OŠ)
 Vrtec Šmartno na Pohorju (pri OŠ)
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica http://www.ospo-slb.si/
o OŠ Pohorskega odreda, podružnica Zg. Ložnica
 2. Osnovna šola Slovenska Bistrica http://www.2os-slb.si
 OŠ Minke Namestnik Sonje http://www.osminka.si/ (OŠ s prilagojenim programom)
 OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava http://www.os-antona-ingolica.si
o OŠ Antona Ingoliča, podružnica Zg. Polskava
o OŠ Antona Ingoliča, podružnica Pragersko
 OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec http://www.cresnjevec.si
 OŠ Gustava Šiliha Laporje http://www.os-laporje.si
 OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje http://684.gvs.arnes.si/cms/
 OŠ Šmartno na Pohorju http://www.smartno-poh.si/cms/
 Srednja šola Slovenska Bistrica http://www.sssb.si/
 Glasbena šola Slovenska Bistrica http://www.glasbena-sb.si/cms/

4.3.1.5.2 Zdravstvo in sociala



Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane (http://www.dom-poljcane.si/), enota Slovenska Bistrica

4.3.1.5.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

99
23
40
20
23
25
23
0
4
3
260

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

4.3.1.5.4 Kulturne ustanove


Zavod za kulturo Slovenska Bistrica http://www.zavod-ksb.si/
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Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica http://www.knjiznica-slov-bistrica.com/
Območna izpostava JSKD Slovenska Bistrica

4.3.1.5.5 Lokalni mediji



Informator : glasilo občine Slovenska Bistrica http://www.ktvslb.com/glasilo-informator.shtml
Lokalna televizija, javni zavod za KTV in informiranje http://www.ktvslb.com/

4.3.2 OBČINA MAKOLE
Spletna stran občine: http://www.obcina-makole.si/

4.3.2.1 Geografske značilnosti
Občina je nastala marca 2006 z izločitvijo iz občine Slovenska Bistrica. Nahaja se v Dravinjski dolini na
zahodnem robu Haloz ob izteku Jelovškega potoka. Meri 37 km2. Po površini se med slovenskimi
občinami uvršča na 157. mesto. Meji z občinami Poljčane, Slovenska Bistrica, Rogaška Slatina in
Majšperk.
Makole so bile prvič kot vas omenjene leta 1375, kasneje pa so dobile pravice trga. Kulturni
znamenitosti v naselju sta cerkev sv. Andreja in poznogotska cerkev sv. Lenarta. Skozi naselje teče
Jelovški potok, ki se nedaleč stran izliva v Dravinjo.
Včasih so Makole imele rudnik črnega premoga v Šegi, tovarno opeke na Remontu, žago na Dravinji,
kovačijo, mline na vodo za mletje moke, v kraju pa je bilo tudi mnogo malih obrtnikov (čevljarjev,
tesarjev, lončarjev …). Danes so Makole turistično zanimiva občina z velikimi možnostmi razvoja in se
ponašajo z bogato kulturno in naravno dediščino: nekaj sto metrov od naselja stoji dvorec
Štatenberg, na 487 m visokem griču pa »Stari grad Makole«. Okoliške naravne znamenitosti so še
soteska in plezališče Šoder graben, kraška jama Belojača, ki je s 550 m najdaljša jama na območju
Haloz, in Brezno pri Domišaku. Ob lokalni cesti je urejena forma viva.
Naselja v občini:
Dežno pri Makolah, Jelovec pri Makolah, Ložnica, Makole, Mostečno, Pečke, Savinsko, Stari grad,
Stopno, Stranske Makole, Strug, Štatenberg, Varoš

4.3.2.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.3.2.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ;
podatki za 2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 2.023 prebivalcev, od tega 1.015 moških in 1.008 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 184. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 56 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,4 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej negativen, znašal je -25,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v
občini je bil negativen, znašal je -20,9 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 42,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 119 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 60 otrok (v l. 2013 77 otrok). Od vseh otrok v občini, ki
so bili stari od 1–5 let jih je bilo 69% (v l. 2013 72%) vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v
Sloveniji skupaj (75%). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno
160 učencev (l. 2013 151 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 60 dijakov (l. 2013 77
dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 10 diplomantov; v celotni
Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov.
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4.3.2.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57%).
(L. 2013 je bilo od 1.401 delovno sposobnih zaposlenih 797 oseb, kar je 56,89%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,9% (l. 2013 14,7%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 24% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
20%.

4.3.2.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 479 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 976 stanovanj).
Približno 51 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
72 m2.
Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 179 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 148 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.3.2.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 7, kar predstavlja 0,3% vseh prebivalcev.

4.3.2.3 Gospodarstvo
Turizem je ena izmed gospodarskih panog, ki je v stalnem razvoju in rasti. V zadnjem času se je vidno
razmahnila rekreacijska dejavnost. Za možnost trženja v turizmu obstajajo še lovski in ribiški turizem,
konjeništvo ter mnoge dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

4.3.2.4 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Makole:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva

31.3.2014 30.6.2015
16
18
0
1
56
56
2
2
2
3
27
30
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Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

4.3.2.5 Storitvene dejavnosti
4.3.2.5.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Makole
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Anice Černejeve Makole

4.3.2.5.2 Zdravstvo in sociala
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – Zdravstvena postaja Makole

4.3.2.5.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna
in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in
rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj
(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

4.3.2.5.4 Kulturne ustanove
/

4.3.2.5.5 Lokalni mediji
/

10
2
3
1
3
2
8
0
0
0
29
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4.3.3 OBČINA OPLOTNICA
Spletna stran občine: http://www.oplotnica.si/podrocje.aspx?id=0

4.3.3.1 Geografske značilnosti
V severovzhodnem delu Slovenije leži občina Oplotnica, ki se pod jugovzhodnimi obronki Pohorja
razprostira na 33 km2, na nadmorski višini od 320 m do 679 m. Po površini se med slovenskimi
občinami uvršča na 168. mesto. Celostno podobo občini Oplotnica daje 21 zaselkov, ki nizajo
krajinske značilnosti in oblikujejo podobo pokrajine. Iz kraja vodijo ceste na Pohorje, Roglo, v Zreče,
Slovenske Konjice, Tepanje in Slovensko Bistrico. Na občino Oplotnica pa mejijo občine Zreče,
Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica.
Naselja v občini: Božje, Brezje pri Oplotnici, Čadram, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Gorica pri
Oplotnici, Koritno, Kovaški vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Okoška Gora, Oplotnica, Pobrež,
Prihova, Raskovec, Straža pri Oplotnici, Ugovec, Zgornja Grušovje, Zlogona Gora, Zlogona vas

4.3.3.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.3.3.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ; podatki za
2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 4.030 prebivalcev, od tega 2.043 moških in 1.987 žensk.
Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 125. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 121 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,5 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 2,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini
je bil pozitiven, znašal je 6,7 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 40,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 105 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa
staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo –
tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki
so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.
V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 139 otrok (l. 2013 176 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 74% (l. 2013 80%) vključenih v vrtec, kar je manj (l. 2013 več) kot v
vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013
izobraževalo približno 310 učencev (l. 2013 314 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli
180 dijakov (l. 2013 147 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 13
diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10
diplomantov .

4.3.3.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57%).
(L. 2013 je bilo od 2.805 delovno sposobnih zaposlenih 1.667 oseb, kar je 59,43%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10% (l. 2013 11,7%) registriranih brezposelnih
oseb, to je manj od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih
občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 28% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
23%.

4.3.3.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 367 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 1.480 stanovanj).
Približno 68% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
87 m2.
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Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta
je bil v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 220 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 107 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.3.3.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 32, kar predstavlja 0,8% vseh prebivalcev.

4.3.3.3 Gospodarstvo
V dolini sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita
na obronkih Lačne Gore, Fošta, Gorice in Okoške Gore, ki se počasi vzpenjajo proti Pohorju. Nekoč je
bilo na tem območju veliko žag na vodni pogon (to območje je namreč bogato z vodnimi viri), katerih
ostanke lahko vidimo še danes.

4.3.3.4 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Oplotnica:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

31.3.2014 30.6.2015
38
41
0
0
129
135
2
2
4
5
26
32
26
25
225

240

4.3.3.5 Storitvene dejavnosti
4.3.3.5.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica (http://www.vrtec-slobistrica.com/si/enote.html )
o enota Oplotnica
o enota Kebelj
o enota Prihova
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
 Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica – podružnica Prihova
 Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica – podružnica Kebelj
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4.3.3.5.2 Zdravstvo in sociala





Zobozdravstvena ordinacija – 2x
Zasebna ambulanta za splošno in družinsko medicino – Vita nostra (koncesija)
Zasebna ambulanta splošne in družinske medicine Oplotnica (koncesija)
Patronažna in zdravstvena nega 2 osebi (viš. med. sestra)

4.3.3.5.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna,
strokovna in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali
in rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

10
1
5
4
6
2
3
0
0
0
31

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

4.3.3.5.4 Kulturne ustanove



Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Oplotnica (http://www.knjiznicaslovenskabistrica.si/knjiznica-oplotnica.html )
Bibliobus Mariborske knjižnice, postajališče Prihova, 2x mesečno x1ura

4.3.3.5.5 Lokalni mediji


Občinsko glasilo Utrip (http://www.oplotnica.si/podrocje.aspx?id=390 )
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4.3.4 OBČINA POLJČANE
Spletna stran občine: http://www.poljcane.si/

4.3.4.1 Geografske značilnosti
Poljčane so naselje in administrativno središče občine Poljčane. Uradno je kraj dobil ime že leta 1957
z združitvijo dotedanjih naselij Máharske vasi na levi strani potoka Brežnice in Pêkla, kraja ob
železniški postaji in v bregu nad njo. Občina Poljčane je nastala marca 2006 z izločitvijo iz občine
Slovenska Bistrica. Leži v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na
jugu. Meri 38 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 154. mesto.
Poljčane ležijo ob reki Dravinji, na nadmorski višini 265 m. Na jugu se nad Poljčanami dviga Boč (978
m), na severu dolino ograjujejo Dravinjske gorice. Ker Dravinja pogosto poplavlja, je poselitev nastala
na obrobju doline. K Poljčanam sodi tudi naselje Zgornje Poljčane, ki ležijo na drugi strani doline, tik
pod Bočem. Poljčane ležijo na križišču štirih pomembnejših cest: proti Mariboru, Ptuju, Rogaški Slatini
in Celju oz. Slovenskim Konjicam.
Občina ima večjo železniško postajo ob železnici petega koridorja EU. Navedeni prometni pogoji so
dali kraju velik pomen na ožjem in širšem območju Slovenije. Tako so bile Poljčane naravno središče
prostora, v katerem se nahaja tudi središče živahne trgovske dejavnosti s tedanjimi centralnimi
skladišči, iz katerih so se oskrbovala celotna zaledja Ptuja, Rogaške Slatine, Šmarja pri Jelšah in
Slovenskih Konjic. Zaradi železniške proge so Poljčane za omenjene kraje pomenile okno v svet.
Občina Poljčane meji na 5 sosednjih občin: Slovenska Bistrica, Makole, Rogaška Slatina, Šmarje pri
Jelšah in Slovenske Konjice.
Naselja v občini:
Brezje pri Poljčanah, Čadramska vas, Globoko ob Dravinji, Hrastovec pod Bočem, Krasna, Križeča vas,
Ljubično, Lovnik, Lušečka vas, Modraže, Novake, Podboč, Poljčane, Spodnja Brežnica, Spodnje
Poljčane, Stanovsko, Studenice, Zgornje Poljčane

4.3.4.2 Socio-demografske značilnosti območja
4.3.4.2.1 Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine
(Statistični podatki so za leto 2012, razen kadar je posebej navedeno! Vir: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 ;
podatki za 2013 po Analizi za Štajersko območje - OOK)

Konec leta 2013 je imela občina 4.469 prebivalcev, od tega 2.165 moških in 2.304 žensk.

Porazdelitev prebivalstva po starosti:
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Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 109. mesto. Na kvadratnem
kilometru površine občine je živelo povprečno 122 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu
večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu negativen, znašal je -9,4 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 4,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini
je bil negativen, znašal je -4,6 (v Sloveniji 1,6).
Povprečna starost občanov je bila 44,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(42 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 150 oseb starih 65 let ali več. To razmerje
pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno
Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v
povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile
stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 162 otrok (l. 2013 172 otrok). Od vseh otrok v občini,
ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 75% (l. 2013 78,9%) vključenih v vrtec, kar je enako (l. 2013 več) kot
v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj. V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo
približno 370 učencev (l. 2013 359 učencev). Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov (l.
2013 133 dijakov). Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 11 diplomantov; v
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov.
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4.3.4.2.2 Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število
zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane
brezposelnosti, povprečna mesečna plača
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 55%
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja
(57%). (L. 2013 je bilo od 2.956 delovno sposobnih zaposlenih 1.619 oseb, kar je 54,77%.)
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,8% (l. 2013 14,8%) registriranih
brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini
slovenskih občin – več žensk kot moških.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 24% nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno
21%.

4.3.4.2.3 Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah
Slovenije, po metodologiji popisa 2011
V obravnavanem letu je bilo v občini 399 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 1.820 stanovanj).
Približno 58% stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila
79 m2.
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (46 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil
v povprečju star 9 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 223 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 104 kg
manj kot v celotni Sloveniji.

4.3.4.2.4 Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %)
Tujih državljanov je bilo 68, kar predstavlja 1,5% vseh prebivalcev.

4.3.4.2.5 Uporabniki s posebnimi potrebami
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Poljčane
 starostniki, prevladujejo ženske, senzorno in gibalno ovirane osebe, osebe z demenco,
dolgotrajno bolne osebe (230 potencialnih uporabnikov).

4.3.4.3 Gospodarstvo
4.3.4.4 Podjetja po občinah
Poslovni subjekti v Občini Poljčane:
(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo)

Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki

31.3.2014 30.6.2015
71
78
0
0
148
144
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Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti
Skupaj:

3
6
40
14

3
5
41
14

282

285

4.3.4.5 Storitvene dejavnosti
4.3.4.5.1 Izobraževanje
Vrtci :
 Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica (http://www.vrtec-slobistrica.com/si/enote.html )
o Vrtec Pikapolonica
o Vrtec Mehurčki
o Vrtec Studenice
Osnovne, srednje, višje in visoke šole
 Osnovna šola Poljčane (http://www.ospoljcane.si)
 Glasbena šola Slovenska Bistrica, enota Poljčane (v OŠ Poljčane)

4.3.4.5.2 Zdravstvo in sociala






Ambulanta splošne in družinske medicine Midhat Perenda
Zasebna ambulanta splošne medicine Marijan Colarić
Zobna ambulanta Metod Petrak
Šolska zobna ambulanta v Osnovni šoli Poljčane
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane (http://www.dom-poljcane.si/)

4.3.4.5.3 Organizacije in društva
Društva
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturno umetniška društva
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna,
strokovna in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali
in rastlin
Stanovska društva
Društva za razvoj kraja
Nacionalna in politična društva
Društva za duhovno življenje
Ostalo
Skupaj

11
4
5
4
6
3
5
0
1
2
41
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(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [18.3. 2015])

Krajevne in druge organizacije:
 Združenje šoferjev in avtomehanikov Poljčane

4.3.4.5.4 Kulturne ustanove
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Poljčane
(http://www.knjiznica-slovenskabistrica.si/knjiznica-poljcane.html)

4.3.4.5.5 Lokalni mediji
Glasilo Občine Poljčane, ISSN C506-4015 – tiskano

4.4 POVZETEK ZNAČILNOSTI OBMOČJA PO POSAMEZNIH OSREDNJIH
KNJIŽNICAH IN CELOTNEGA OBMOČJA
Na Štajerskem območju tri osrednje knjižnice izvajajo knjižnično dejavnost za 22 občin.
Po številu prebivalstva je največja Mestna občina Maribor, kjer je leta 2013 živelo 112.088 ljudi.
Osrednji središči na območju sta še Slovenska Bistrica s 25.176 prebivalci in Lenart z 8.224 prebivalci.
Med ostalimi občinami ima največ prebivalcev občina Hoče-Slivnica (11.224), najmanj pa občina
Cerkvenjak (2.015). 12 občin na območju ima manj kot 5.000 prebivalcev.
Demografski podatki, pridobljeni na Statističnem uradu Republike Slovenije za leta 2013, 2014 in
2015 kažejo, da se na območju delovanja vseh treh osrednjih knjižnic število aktivnega prebivalstva
zmanjšuje in to za približno 0,5% na leto. Povečuje se število prebivalcev, starejših od 65 let (za pribl.
0,3% na leto), povečuje pa se tudi število otrok, mlajših od 14 let (za pribl. 0,2% na leto).
Gibanje št. prebivalstva občin, na katerih
deluje SIKSBI

Gibanje št. prebivalstva občin, na katerih
deluje SIKMB
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Gibanje št. prebivalstva občin, na katerih deluje SIKLNT
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Indeks staranja (število oseb starih 65 let ali več na 100 oseb, starih od 0 do 14 let) je v vseh občinah,
razen v Benediktu in v Slovenski Bistrici večji od 100, še v sedmih občinah pa je manjši od slovenskega
povprečja.

Indeks staranja
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112,00 110,00

107,00 107,00 105,00 102,00 102,00

97,00
68,00

60,00
40,00
20,00
0,00

Prirast prebivalstva po občinah je zelo različen, skupni prirast je zelo odvisen od priseljevanja oz.
odseljevanja. Opazno je večje priseljevanje v primestne občine in odseljevanje iz občin s slabšimi
gospodarskimi pogoji. Naravni prirast je manjši v večjih krajih, najbolj negativen pa je v Poljčanah.
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Prirast prebivalstva 2012
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-30,00

Na Štajerskem območju ne živi veliko tujih državljanov. Največ jih je seveda v Mariboru (6,4%), v
primestnih občinah (Hoče-Slivnica, Miklavž) in v večjih, bivših industrijskih krajih (Ruše, Slovenska
Bistrica). V drugih občinah je tujcev manj od 2% vsega prebivalstva.

% tujih državljanov
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Izobrazbena struktura na Štajerskem je nekoliko slabša od povprečja v državi. Delež prebivalcev s
poklicno in srednjo izobrazbo je približno enak povprečju, četrtina prebivalstva ima le osnovnošolsko
ali nižjo izobrazbo, prebivalcev z višjo ali visokošolsko izobrazbo pa je skoraj 19%.
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Izobrazbena struktura štajerskega območja
2013

Izobrazbena struktura, Slovenija, 2013

Brez izobrazbe %

1,38

3,21

12,19

Osnovnošolska %

Osnovnošolska
ali manj

30,53

8,76
8,79

Poklicna, strokovna,
splošna srednja %

21,91

Srednješolska

Visokošolska 1. stopnje
%
Visokošolska 2. stopnje
%

55,95

57,29
Visokošolska 3. stopnje
%

Višješolska,
visokošolska

Izobrazbena struktura po občinah pokaže, da največji delež prebivalcev, starejših od 15 let, brez
izobrazbe živi v Makolah, največji delež prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo živi v Dupleku, v
Miklavžu imajo največji delež prebivalcev s srednješolsko izobrazbo, v Račah-Framu največji delež
prebivalcev z višješolsko izobrazbo, v Mariboru pa živi največji delež prebivalcev z visokošolsko in
višjo izobrazbo. Maribor ima najmanjši delež prebivalstva z osnovnošolsko in nižjo izobrazbo, v
Dupleku imajo najmanjši delež prebivalstva s srednje in višješolsko izobrazbo, pri Sv. Ani je najmanjši
delež prebivalstva z visokošolsko izobrazbo, v Makolah pa najmanjši delež prebivalstva z doktorati.
Izobrazbena struktura po občinah
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Stopnja registrirane brezposelnosti na območju je visoka. Najvišja je v Mariboru, kjer je v letu 2013
dosegla 18,3% (slovensko povprečje je bilo 13,1%). Primerjali smo statistične podatke za leta od 2012
do 2015 in ugotovili, da je brezposelnost v večini občin v letu 2013 naraščala, v polovici občin je
naraščala še v letu 2014, v letu 2015 pa je v večini občin padla. V osmih občinah je bila ves čas nižja
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od slovenskega povprečja, ker pa gre za občine, ki so pretežno podeželske, gre to pripisati
samozaposlitvam (delo na kmetijah) oziroma dnevni migraciji delavcev v sosednjo Avstrijo.

Stopnja registrirane brezposelnosti
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Zaposleni na štajerskem območju so, razen v Rušah, prejemali nižje povprečne neto plače kot
zaposleni v Sloveniji. Najnižje so bile neto plače v Staršah, kjer so bile za kar 30% nižje od slovenskega
povprečja. V obdobju med leti 2012 in 2013 so se neto plače še zmanjševale.

Povprečne neto plače (%)
5,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00

-20,00

-25,00

-30,00

-35,00
2012

2013

Analiza območja OOK 2014 – 2015
122

Gospodarsko stanje na štajerskem območju ni rožnato, vendar pa primerjava števila gospodarskih
družb in števila samostojnih podjetnikov po občinah na dan 31. 3. 2014 in na 30. 6. 2015 kaže, da se
stanje počasi izboljšuje. Število gospodarskih subjektov v več kot polovici občin se počasi povečuje. V
petih občinah se je število gospodarskih družb še zmanjšalo, medtem ko se je število samostojnih
podjetnikov zmanjšalo samo v dveh občinah. V občinah Maribor in Slovenska Bistrica število
gospodarskih subjektov raste, vendar podatkov nismo vključili na naslednja dva grafa, ker veliko
število gospodarskih subjektov zabriše razmerja med drugimi občinami.
Gospodarske družbe
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V vseh občinah štajerskega območja imajo vsaj eno osnovno šolo in otroški vrtec. Srednje šole so v
Mariboru, Rušah in Slovenski Bistrici. Univerza ima sedež v Mariboru, ena fakulteta se nahaja tudi v
občini Hoče-Slivnica.
Zdravstvenega doma oz. krajevne ambulante nimajo v Benediktu, Sv. Juriju in pri Sv. Trojici. Občani
teh treh občin imajo najbljižji zdravstveni dom v Lenartu. V Mariboru, Pesnici, Lenartu, Poljčanah in v
Slovenski Bistrici so domovi starostnikov z eno ali več enotami. Nekateri pomembnejši zavodi izven
Maribora so še:
 Socialno varstveni zavod Hrastovec (za duševno prizadete odrasle osebe) v občini Lenart, z
bivalnimi enotami Vrhole, Rožengrunt, Voličina, Zg. Ščavnica.
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Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru (za mladostnike od 15. do 21. leta z vedenjskimi
težavami) v občini Hoče-Slivnica
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, odprti oddelek Rogoza v občini Hoče-Slivnica

Društvena dejavnost v občinah je zelo razvita. Največ je športnih in kulturnih društev, sledijo društva
za pomoč ljudem, stanovska in strokovna društva ter društva za razvoj krajev oz. turistična društva.

5 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA
POSAMEZNIH OBMOČJIH OOK

OPREMA

(IKT)

NA

5.1 NAMEN IN PREDVIDENI UČINKI POPISA
Mariborska knjižnica je kot osrednja območna knjižnica izvedla popis IKT opreme na svojem območju.
Popis je zajel vse enote, posebne premične zbirke (v nadaljevanju PPZ) in bibliobus za Mariborsko
knjižnico, Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnico Lenart .
Zajem podatkov (trajanje: od ponedeljka, 17. 03. 2014 do vključno ponedeljka 04. 04. 2014;
naknadno podaljšali do 14. 04. 2014), in sicer za preteklo leto 2013, je potekal preko MS Excelovih
tabel (kreirala Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper), ki so se nekoliko razlikovale od
tabel za popis v letu 2010. Kljub temu pa je možna dobra primerjava med obema popisoma in je
opravljena v nadaljevanju analize. Argumenti, predlogi in komentarji glede tabele za popis so zapisani
v zadnjem poglavju. Anketa (stanje IKT opreme na dan 31.12.2013) se je nahajala na Dropbox
strežniku na naslednjem naslovu:
https://www.dropbox.com/sh/rr9pc9fqdtoit5i/E8mgNAyg-L?n=156140321.
Popis je zajel vse slovenske osrednje knjižnice. Za razliko od prejšnjih popisov je le-ta izveden po
posameznih organizacijskih enotah knjižnic (krajevnih knjižnicah, potujočih knjižnicah) in postajališčih
premičnih zbirk.
Podatki oziroma rezultati anket popisa IKT opreme so tukaj vključeni v celovito analizo stanja
knjižnične dejavnosti na naših območjih (izhodišče za komentarje rezultatov navaja Pravilnik o
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe UL RS, št. 73/03 v 16. členu in Standard
za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015).
Namen popisa opreme informacijsko komunikacijske tehnologije in analize popisa je ugotoviti stanje
opreme IKT na posameznih območjih OOK po osrednjih knjižnicah, njihovih organizacijskih enotah
(krajevna knjižnica, potujoča knjižnica) in postajališčih premičnih zbirk pred iztekom Standardov za
splošne knjižnice (2005 - 2015), kar bo osnova za nadaljnje načrtovanje [Malec, 2014].
Popis na Štajerskem območju se nanaša na naslednje splošne knjižnice:
 Mariborsko knjižnico (v nadaljevanju SIKMB),
 Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (v nadaljevanju SIKSBI),
 Knjižnico Lenart (v nadaljevanju SIKLNT),
 in njihovih organizacijskih enot.
V popisu smo zajeli naslednje točke:
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način vzdrževanja opreme IKT
število in vrste opreme IKT za zaposlene in uporabnike
konfiguracija strojne in komunikacijske opreme
povezava na internet
pokritost licenc
strežnik in varnost informacijskega sistema

S popisom želimo ugotoviti [Malec, 2014]:
 na kakšen način splošne knjižnice upravljajo in vzdržujejo opremo IKT: ali imajo za upravljanje
in razvoj IKT zaposlen lasten strokovni kader (z znanji s področja računalništva) oz. ga
vzdržujejo strokovni knjižnični delavci (knjižničarji, višji knjižničarji, bibliotekarji) ali knjižnice
najemajo zunanje izvajalce in imajo z njimi sklenjeno vzdrževalno pogodbo;
 število in vrsto IKT opreme, starost le-teh, verzijo operacijskega sistema na računalnikih, …
Vse te informacije nam bodo služile za ugotavljanje potreb po posameznih območjih OOK po
zagotovitvi novejše, sodobnejše opreme IKT;
 stanje mrežnih naprav (oprema IKT: usmerjevalniki, mrežna stikala, …) in možnosti za njihovo
nadaljnjo uporabo oziroma zamenjavo;
 vrste in hitrosti internetnih povezav ter nivo implementirane aplikacijske varnosti, ki jih
uporabljajo splošne knjižnice. Ugotoviti želimo tudi, ali knjižnice uporabljajo sisteme za
nadzor in upravljanje uporabniških računalnikov ter ali uporabljajo katero od informacijskih
rešitev računalništva v oblakih (dropbox, …);
 kakšno je število licenc operacijskih sistemov in katere so še druge licence (vrste antivirusnih
programov, spam/adware filtrov in programskih požarnih zidov na računalnikih), ki se
uporabljajo na sistemih (zaradi prenehanja podpore določenim operacijskim sistemom
(operacijski sistem WindowXP));
 število strežnikov, tipe operacijskih sistemov strežnikov in njihove verzije ter namenska
uporaba le teh (za spletno stran, pošto, intranet, arhiviranje). Ob ugotovitvi, da imamo večje
število strežnikov, ki imajo enake storitve (programe), lahko nakazuje razmišljanje o
združevanju (centralizaciji) in virtualizaciji strežniškega okolja za vse ali del OOK-jev;

5.2 ANALIZA STANJA OPREME IKT PO POSAMEZNIH OSREDNJIH KNJIŽNICAH
IN NA CELOTNEM OBMOČJU
5.2.1 Način vzdrževanja opreme IKT
Po definiciji je informacijski sistem kombinacija strojne, programske opreme, infrastrukture in ljudi, ki
sistem upravljajo in uporabljajo. Prav slednje pa pri načrtovanju IS radi zanemarimo, čeprav IS, pa če
je še tako popoln, ne deluje brez ljudi, ki ga upravljajo (Karun, 2010). Tako smo zapisali informatiki
splošnih knjižnic v našem skupnem dokumentu. Vzdrževanje opreme je pomembno za delovanje
knjižničnega informacijskega sistema. Prav tako pa je pomembno znanje tistih, ki delajo na tem
področju. Glede na hiter razvoj informacijske ponudbe in pasti, ki jih množica rešitev na tem področju
ponuja, vedno bolj ugotavljamo, da so pomembna različna znanja, ki jih pridobimo z različnimi
oblikami izobraževanj ter formalnim in neformalnim sodelovanjem z zunanjimi partnerji. V
knjižnicah te oblike sodelovanja postajajo vedno pogostejše. Seveda pa je na tem področju zelo
pomemben kader znotraj knjižnice (sistemski administratorji in informatiki), ki poznajo dinamiko
delovanja knjižnice in njene zakonitosti in tako predstavljajo vez do zunanjih partnerjev ter na nivoju
osrednjih območnih knjižnic pomagajo oblikovati poenotene rešitve, ki so uporabne v vseh
knjižnicah.
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LASTNI

ZUNANJI

ŠTEVILO

KADER

IZVAJALEC/POGODBA

UR

EPZ

STOPNJA

BIBLIOT.

FOR. IZOB.

IZOBRAZBE

IZPIT

LAST.
KADRA

DA

DA

40

2

5.

in

7.

1xDA

DA

SIKMB

stopnja
NE

DA

10

0

/

/

/

SIKSBI

DA

DA

26

1

7. stopnja

DA

NE

SIKLNT

Tabela 1: Način vzdrževanja IKT opreme
Knjižnice v sodobnem času predstavljajo kompleksne informacijske sisteme, ki za svoje vzdrževanje
zahtevajo specifična in širša znanja, hitro odzivnost in poznavanje novosti s področja IKT. Praksa je
pokazala, da informatiki in sistemski administratorji pri svojem delu IKT opreme občasno potrebujejo
tudi pomoč stalnih zunanjih partnerjev. Z njimi sodelujejo na različne pogodbene načine. Zato je naš
namen ugotoviti, na kakšen način splošne knjižnice upravljajo in vzdržujejo opremo IKT: ali imajo za
upravljanje in razvoj IKT zaposlen lasten strokovni kader (z znanji s področja računalništva) oz. ga
vzdržujejo strokovni knjižnični delavci (knjižničarji, višji knjižničarji, bibliotekarji) ali knjižnice
najemajo zunanje izvajalce in imajo z njimi sklenjeno vzdrževalno pogodbo [Malec, 2014].
Pri popisu na Štajerskem območju smo ugotovili, da knjižnice uporabljajo različne kombinacije
vzdrževanja IKT opreme: lastni kader, tudi z bibliotekarskim izpitom, pogodba z zunanjim izvajalcem
ter kombinacija zunanjega izvajalca in lastnega kadra (Tabela 1).

5.2.2 Število in vrste opreme IKT za zaposlene in uporabnike
Zakonodajna izhodišča knjižnične dejavnosti temeljijo na omogočanju enakih možnosti dostopa do
knjižnic in njihovih storitev za vse prebivalce Slovenije. Zato naj bi med drugim povečali tudi število
računalniško opremljenih delovnih mest z dostopom do interneta za uporabnike. Ta bodo namenjena
predvsem za podporo državljanom pri dejavnostih civilne družbe in uporabi e-storitev države. Zato je
posebna skrb namenjena posodabljanju opreme IKT za razvoj spletnih storitev in informacijsko
usposabljanje uporabnikov. Pri tem so kazalniki uspešnosti predvsem »rast števila računalnikov z
dostopom do interneta na prebivalca« [Bon, 2012].
Uporabnikom v splošnih knjižnicah pravico do uporabe informacijskih virov in dostopa do informacij
opredeljujejo že minimalni pogoji, predpisani s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Pravilnik, 2003) in strokovna priporočila Standardov za splošne
knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015) (Standardi, 2005). Gre za strokovna
priporočila razvoja dejavnosti do leta 2015. Dokumenta priporočata računalniško in komunikacijsko
opremo za dostop do virov na internetu ter opremo za druge dejavnosti, ki jih izvaja splošna knjižnica
[Bon, 2012].
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5.2.2.1 Število računalnikov
Pravilnik (2003) v 15. členu določa, da mora knjižnica zagotoviti »0,25 računalniškega delovnega
mesta za uporabnike na 1.000 prebivalcev«. Tudi Standardi (2005), kot strokovna priporočila za
učinkovito in gospodarno organiziranje knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic za doseganje družbenih
ciljev, vsebujejo opredelitev števila računalnikov za uporabnike. Na 1.000 prebivalcev (za uporabo
gradiva in informacij) predvidevajo »1 mesto, opremljeno z računalnikom z internetno povezavo,
vendar ne manj kot 4 mesta« [Bon, 2012].
Na Štajerskem območju smo po opravljenem popisu IKT opreme za leto 2013 in po primerjavi s
popisom v letu 2010 ugotovili, da se je število računalnikov za uporabnike nekoliko povečalo,
povprečno za 3,2 odstotka. Najmanj se je povečalo v SIKMB, največ pa v SIKLNT (Tabela 2).

SKUPAJ

SKUPAJ

odstotek

2013

2010

(zmanjšanja/povečanja)

Mariborska knjižnica

161

160

0,6

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

42

41

2,4

Knjižnica Lenart

25

20

25

228

221

3,2

Število računalnikov - Štajerska

Skupaj Štajerska:

Tabela 2: Število računalnikov na Štajerskem območju
Po opravljenem popisu nas je zanimala podrobnejša primerjava razpoložljivosti. Graf 1 prikazuje
število računalnikov za uporabnike, zaposlene, skupno rabo in skupno število računalnikov (v
nadaljevanju glede na uporabnike računalnikov) v letu 2010.
Graf 2 prikazuje število računalnikov glede na uporabnike računalnikov za leto 2013 in
Graf 3 prikazuje primerjavo podatkov med letoma 2010 in 2013.
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Graf 1: Število računalnikov za zaposlene, uporabnike in za skupno rabo po posameznih knjižnicah za
2010
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Graf 2: Število računalnikov za zaposlene, uporabnike in za skupno rabo po posameznih knjižnicah za
20131

1

V število računalnikov so všteti tudi terminali – Ncomputing-i, ker predstavljajo samostojno delovno mesto za
uporabnika. Pri odpovedi opreme pa je treba upoštevati, da Ncomputingi potrebujejo delovno postajo, preko
katere delujejo.
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Graf 3: Primerjava št. računalnikov glede na uporabnike računalnikov med popisoma v letu 2010 in
2013

Iz prikazanega je razvidno, da se je v SIKMB povečalo število računalnikov za uporabnike za 5,8%, za
zaposlene se je število računalnikov zmanjšalo za 4,4%, dodan je 1 računalnik v skupno rabo
zaposlenih in uporabnikov. Skupno število računalnikov se je povečalo za 0,6%.
V SIKSBI se je število računalnikov za uporabnike zmanjšalo za 8,3%, za zaposlene se je povečalo za
17, 6%, celotno število računalnikov pa je večje za 2,4%.
V SIKLNT se je povečalo število računalnikov za uporabnike za 9%, za zaposlene se je povečalo za
44%, skupna količina računalnikov pa se je v primerjavi z letom 2010 povečala za 25%.
Če podatke o število računalnikov spremljamo v Tabeli 3 (Delež računalnikov za uporabnike ter
doseganje pravilnika / standarda) ugotovimo, da SIKMB kot osrednja knjižnica dosega 31,6%
predvidenih računalniških mest po Pravilniku in 7,79% računalniških mest po Standardu. Pri pregledu
posameznih enot2 SIKMB ugotavljamo, da 4 enote (tj. 26,7% ) še zmeraj ne dosegajo minimalnih
zahtev Pravilnika in samo 1 enota od 15 (tj. 6,7%) dosega zahteve Standarda.

2

V tem podatku niso upoštevane PPZ in bibliobus.
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SIKSBI kot osrednja knjižnica dosega 100% zahtev Pravilnika in 40,54% zahtev Standarda. 3 enote3 (tj.
42,86%) ne dosegajo zahtev Pravilnika in 5 enot (tj. 71,4% ) ne dosega zahtev Standarda.
SIKLNT dosega 100% zahtev pravilnika in 74,89% zahtev Standarda. Enote SIKLNT pa ne dosegajo
zahtev Pravilnika in tudi ne zahtev Standarda.
Iz tabele je razvidno, da v okviru SIKMB PPZ niso pokrite z računalniki za uporabnike, prav tako v
okviru SIKSBI premična zbirka nima računalnika za uporabnike. V SIKLNT pa je v Knjižnici Sveta Ana
računalniška oprema last šole in ne uporablja IKT opreme iz knjižnice.

120%
100%
80%
Pravilnik

60%

Standard

40%
20%
0%

SIKMB

SIKSBI

SIKLNT

Graf 4: Doseganje Pravilnika in Standarda v osrednjih knjižnicah: SIKMB, SIKSBI, SIKLNT
Kot je razvidno iz Grafa 4, osrednja knjižnica SIKMB ne zadovoljuje zahtev Standarda in prav tako ne
zahtev Pravilnika. Osrednji knjižnici SIKSBI in SIKLNT ustrezata zahtevam Pravilnika, ne zadovoljujeta
pa zahtev standarda.

Tabela 3: Delež računalnikov za uporabnike ter doseganje pravilnika / standarda

3

V tem podatku ni upoštevana PPZ
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št.
ikov) na
nikov)
računaln
1000
na 1000
ikov za prebival prebival
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knjižnica
*

17

SIKMB

Knjižnica
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6

0,21

28501

SIKMB

Pionirska
knjižnica
Nova vas

7

0,25

SIKMB

Knjižnica
Kamnica

6

SIKMB

Knjižnica
Pekre

SIKMB

SIKMB

84,21

21,05

100,00

28501

98,24

24,56

100,00

1,82

3300

100,00

100,00

100,00

2

0,44

4539

100,00

44,06

50,00

Knjižnica
Studenci

1

0,12

8077

49,52

12,38

25,00

SIKMB

Knjižnica
Tezno

3

0,25

11820

100,00

25,38

75,00

SIKMB

Knjižnica
Dupleka

2

0,53

3798

100,00

52,66

50,00

SIKMB

Knjižnice
Hoče

5

0,46

10861

100,00

46,04

100,00

SIKMB

Knjižnica
Janka
Glazerja
Ruše

1

0,20

5077

78,79

19,70

25,00

Knjižnica
Pobrežje

5

0,29

16973

100,00

29,46

100,00

1

0,32

3113

100,00

32,12

25,00
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218239

31939

31,16

100,00

7,79
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1000 preb.)

100,00

SIKMB

0,53

dosegamo
(v %)
delež po
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53,23

SIKMB

0,08
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dosegamo
mo
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Pohorju
SIKMB

Knjižnica
Pesnica

1

0,36

2740

100,00

36,50

25,00

SIKMB

Knjižnica
Šentilj

2

0,73

2739

100,00

73,02

50,00

SIKMB

Knjižnica
Bistrica
ob Dravi

1

0,44

2253

100,00

44,39

25,00

SIKMB

VDC
Sožitje

0

0,00

21

0,00

0,00

0,00

SIKMB

Dom
starejših
občanov
Tezno

0

0,00

200

0,00

0,00

0,00

SIKMB

Sončni
dom

0

0,00

160

0,00

0,00

0,00

SIKMB

UKC/Odd
elek za
psihiatrij
o

0

0,00

150

0,00

0,00

0,00

SIKMB

Materins
ki dom

0

0,00

23

0,00

0,00

0,00

SIKMB

Dom
starejših
Idila

0

0,00

165

0,00

0,00

0,00

SIKMB

Zg.
Kungota

0

0,00

3573

0,00

0,00

0,00

SIKMB

Gradišče
na
Kozjaku

0

0,00

442

0,00

0,00

0,00

SIKMB

Bibliobus

1

0,02

49274

8,12

2,03

25,00

SIKMB

Skupaj
SIKMB

61

SIKSBI

Knjižnica
Josipa
Vošnjaka
Slovensk
a Bistrica

15

59,60

100,00

SIKSBI

Knjižnica
Poljčane

1

0,22

4500

88,89

22,22

25,00

SIKSBI

Knjižnica
Pragersk
o

0

0,00

1168

0,00

0,00

0,00

33,33

0,41

0,60

37002

25169

100,00

100,00

40,54
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Knjižnica
Oplotnic
a

1

0,25

4018

99,55

24,89

25,00

SIKSBI

Knjižnica
Kebelj

1

1,61

621

100,00

100,00

25,00

SIKSBI

Knjižnica
Makole

2

1,00

2008

100,00

99,60

50,00

SIKSBI

Knjižnica
Tinje

2

2,02

989

100,00

100,00

50,00

SIKSBI

Dom dr.
Jožeta
Potrča
Poljčane

0

0,00

295

0,00

0,00

0,00

SIKSBI

Skupaj
SIKSBI

22

SIKLNT

Knjižnica
Lenart

12

100,00

100,00

SIKLNT

Knjižnica
Voličina

0

0,00

1299

0,00

0,00

0,00

SIKLNT

Knjižnica
Cerkvenj
ak

0

0,00

2000

0,00

0,00

0,00

Knjižnica
Sveta
Ana

0

0,00

2343

0,00

0,00

0,00

SIKLNT

Skupaj
SIKLNT

12

75,00

OBMOČJ
E

Skupaj
OBMOČJ
E

95

35,14

SIKSBI

SIKLNT

25,00

0,75

1,48

16023

8120

100,00

100,00

74,89

5.2.2.2 Vrste računalnikov
Na Štajerskem območju so najpogosteje v uporabi stacionarni računalniki. Popis je pokazal, da
zaposleni uporabljajo v 93% stacionarne računalnike in v 7% prenosne računalnike. Uporabniki
stacionarne računalnike uporabljajo v 98% in v 2% prenosne računalnike. V skupni rabi (zaposleni in
uporabniki) je delež tabličnih računalnikov 85,7% in stacionarnih 14,3%. Računalnikov, ki so
namenjeni izključno iskanju po OPAC-u, je 0,9%.
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Graf 5: Število računalnikov po vrstah (stacionarni, prenosni, tablični, samo za OPAC) za Štajersko
območje

Delež po vrstah računalnikov v odstotkih
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Graf 5/1: Skupno število računalnikov po vrstah (stacionarni, prenosni, tablični, samo za OPAC)

Na Štajerskem območju je v knjižnicah SIKMB, SIKSBI in SIKLNT v uporabi 92% stacionarnih
računalnikov, 4% prenosnih in 3% tabličnih računalnikov. Tablični računalniki so v (skupni) uporabi
samo v SIKMB in nadomeščajo predvsem e-učilnico.
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5.2.2.3 Starost računalnikov
Grafi 6, 7, 8 in 9 prikazujejo primerjavo starosti računalnikov (glede na leto nakupa) med popisoma
2010 in 2013.
Graf 6 prikazuje stanje v SIKSBI. Večina računalnikov je še zmeraj starejša od 5 let. V letu 2010 je bilo
to 44%, v letu 2013 pa 83,30%. Starost računalnikov narašča. Leto dni starih računalnikov je bilo v
letu 2010 7,20%, v letu 2013 pa samo 4,8%.

SIKSBI oprema po letu nabave
primerjava popisov 2010 in 2013
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Graf 6: primerjava starosti računalnikov iz popisa 2010 in 2013 v SIKSBI
Graf 7 prikazuje stanje v SIKLNT. Pri popisu v 2010 je bilo 35% računalnikov starejših od 5 let, v letu
2013 pa se je ta odstotek znižal na 16%. Kljub temu pa je bilo novih računalnikov v letu 2010 50%, v
letu 2013 pa 28%.
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Graf 7: primerjava starosti računalnikov iz popisa 2010 in 2013 v SIKLNT
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Graf 8 prikazuje stanje v SIKMB. Računalnikov, starejših od 5 let je bilo leta 2010 27,50%, v letu 2013
pa je to 50%, kar kaže na močno staranje opreme. Novih računalnikov v letu 2010 je bilo 28,70%, v
2013 pa samo 12,40%.
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Graf 8: primerjava starosti računalnikov iz popisa 2010 in 2013 v SIKMB
Graf 9 prikazuje stanje na Štajerskem območju. Vidimo lahko, da se je starost računalnikov v
primerjavi z letom 2010 močno povečala, nakupi v letu popisa opreme (2013) pa so se zmanjšali v
primerjavi z letom 2010.
Pozitivni trend zmanjševanja števila računalnikov, starejših od 5 let je opazen samo v SIKLNT. V
SIKMB in SIKSBI pa se je število računalnikov, starejših od 5 let povečalo, najbolj v SIKSBI iz 44% na
83,30%. Število 1 leto starih računalnikov se je v primerjavi z 2010 zmanjšalo.
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Graf 9: primerjava starosti računalnikov iz popisa 2010 in 2013 za Štajersko območje
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5.2.2.4 Operacijski sistemi računalnikov
Stanje operacijskih sistemov sledi starosti računalnikov. Iz grafov 10, 11 in 12 je razvidno, da je
operacijski sistem Windows XP v upadanju, čeprav je prisoten v dokaj velikem odstotku: SIKMB
(30%), SIKLNT (24%) in SIKSBI (64,30%). V SIKMB in SIKSBI je v približno 20% prisoten OS Windows
Vista; Windows 7 je v SIKMB v uporabi na 34,40% računalnikov, v SIKSBI na 14,30% in v SIKLNT na
52% računalnikov. Windows 8 uporablja SIKMB v 12,5% in SIKLNT v 24%. Operacijski sistem iOS
uporablja SIKMB na tabličnih računalnikih.
Iz teh treh grafov je razvidno, da operacijski sistemi sledijo nakupom. Težava je predvsem to, ker je
podpora sistemu Windows XP ukinjena. Nadgraditev operacijskega sistema v sodobnejšo obliko pa je
v večini primerov neizvedljiva, ker so tudi računalniki s tem operacijskim sistemom zastareli. Zato bo
potrebno čim prej zagotoviti finančna sredstva za menjavo teh računalnikov. To pomeni, da bi v
SIKMB (30% WIN XP) morali zamenjati 48 računalnikov, v SIKLNT (24% WIN XP) 6 računalnikov in v
SIKSBI (64,30% WIN XP) 27 računalnikov.
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Graf 10: primerjava operacijskih sistemov ob popisu 2010 in 2013 za SIKMB

Analiza območja OOK 2014 – 2015
137

Operacijski sistem
primerjava 2010-2013
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

SIKLNT 2010

30,00%

SIKLNT 2013

20,00%
10,00%

0,00%

WIN
VISTA

WIN 7

WIN 8

iOS

linux

SIKLNT 2010 77,30%

0

22,70%

0

0

0

SIKLNT 2013

0

52%

24%

0

0

WIN XP

24%

Graf 11: primerjava operacijskih sistemov ob popisu 2010 in 2013 za SIKLNT
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Graf 12: primerjava operacijskih sistemov ob popisu 2010 in 2013 za SIKSBI
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Graf 13: računalniki starejši od 5 let in računalniki z operacijskim sistemom WIN XP

Iz grafa je razvidno, da nekateri starejši računalniki ne uporabljajo več WIN XP. Glede na takratno
ponudbo lahko predvidevamo, da uporabljajo OS WIN Vista.

5.2.2.5 Druge naprave (e-bralniki, tiskalniki, skenerji, …)
V nadaljevanju Pravilnika (2003) je v 16. členu določeno, da ima knjižnica tehnično in komunikacijsko
opremo, ki omogoča strokovno delo zaposlenih in dostop uporabnikov do gradiva ter informacij
knjižnice (ustrezno opremljene računalniške delovne postaje za delovna mesta strokovnih in upravnih
delavcev, telekomunikacijsko opremo, ki mora zagotavljati hkratno opravljanje vseh nalog knjižnice,
telefone z ločenimi številkami za posredovanje informacij uporabnikom, tiskalnike za potrebe
računalniške izposoje gradiva in potrebe uporabnikov, fotokopirne stroje ustreznih formatov in
mikrofilmske čitalnike, avdio in video opremo itd.).
1 kos tehnične opreme za vizualno, slušno in fizično ovirane uporabnike se nahaja v SIKSBI. SIKMB in
SIKLNT tovrstne opreme nimata, čeprav je ponudba dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami
v SIKMB raznolika in sodelovanje z društvi uspešno.
E-bralnike ima SIKMB (4), knjižnici SIKSBI in SIKLNT pa jih nimata. Knjigomat je v uporabi v SIKSBI (1)
in SIKLNT (1). SIKMB knjigomata nima. Prav tako nima nobena od treh knjižnic mikročitalcev.
Tiskalniki in multifunkcijske naprave so v uporabi pri zaposlenih in uporabnikih knjižnice.
V navodilih za popis ni bilo točno določeno ali se tiskalniki-blagajne prištejejo k ostalim tiskalnikom,
zato vrednosti v tabeli niso popolnoma natančne.
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Multifunkcijske
naprave

Tiskalniki
Štajerska

za
za
za
za
zaposlene uporabnike zaposlene uporabnike
Mariborska knjižnica

52

17

3

1

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

21

8

1

1

Knjižnica Lenart

2

1

1

1

Skupaj Štajerska:

75

26

5

3

Tabela 1: Število tiskalnikov 2013
Knjižnici SIKLNT in SIKSBI nimata najetih naprav za tiskanje, skeniranje ipd. SIKMB ima najetih 6
naprav, uporabnikom pa omogoča tudi uporabo Printboxa. Še zmeraj so v knjižnicah prisotni
fotokopirni stroji: SIKMB (1), SIKSBI (3) in SIKLNT (1). Jih pa v večji meri nadomeščajo multifunkcijske
naprave.
Pri popisu skenerjev smo zopet naleteli na dilemo, in sicer ali je potrebno tukaj zajeti tudi optične
čitalce črtne kode, saj so tudi te naprave dejansko skenerji. Odločili smo se, da jih v popis ne
štejemo. SIKMB ima 14 naprav, SIKSBI 2 napravi in SIKLNT 2 napravi.
LCD projektorje imajo SIKMB 3, SIKSBI 1 in SIKLNT 2 projektorja.

5.2.3 Konfiguracija strojne in komunikacijske opreme
Po vseh knjižnicah in njihovih organizacijskih enotah na Štajerskem območju uporabljamo različne
usmerjevalnike za povezovanje v omrežja in mrežna stikala za priključitev več računalnikov v omrežje.
Usmerjevalniki so večinoma od podjetja Cisco - različni modeli. Zelo različni so tudi modeli mrežnih
stikal (Cisco, Level One, D-Link, L2, L3 …).
UPS imajo vse knjižnice: SIKMB (8), SIKSBI (2) in SIKLNT (1). Iz števila naprav za neprekinjeno
napajanje (UPS) je razvidno, da niso nameščene po vseh enotah, ampak predvsem v osrednji knjižnici,
večjih enotah ali pomembnih vozliščih (primer SIKMB).

5.2.4 Povezava na internet
5.2.4.1 Ponudniki interneta in hitrosti
Za delovanje knjižnice je potrebna povezava na internet. Knjižnice na Štajerskem območju
uporabljajo različne ponudnike interneta, glede na možnosti, ki jih ponuja lokacija knjižnice.
Ponudniki so Arnes, Telekom, manjši lokalni ponudniki in Telemach. SIKSBI uporablja Arnesovo
povezavo , Lenart T2 in v Cerkvenjaku ter Sveti Ani omrežje, ki ga zagotavlja šola na tej lokaciji. SIKMB
ima zaradi velikosti področja, ki ga pokriva, različne ponudnike (glede na lokacijo). Največ povezav
zagotavlja Telemach, kjer ima knjižnica zakupljena optična vlakna in zagotovljen prenos podatkov
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1000Mb za osrednjo knjižnico in enote, ki so vezane na njo. V enotah vseh treh knjižnic so povezave
od 2 do 1000 Mb/s.
Tabela 3 prikazuje odstotek enot posamezne knjižnice, ki nimajo zagotovljenega dostopa do
interneta s strani knjižnice.
Povezave na internet SIKMB ne zagotavlja v 33,33 % enot. Predvsem gre za PPZ. K temu podatku je
prišteta tudi PPZ Zg. Kungota, kjer izposoja poteka na opremi osnovne šole.
SIKSBI ne zagotavlja dostopa do interneta 25% enot. Tudi v tem primeru gre za PPZ (Dom dr. Jožeta
Potrča Poljčane).
SIKLNT zagotavlja povezavo na internet osrednji knjižnici, 75% enot (Voličina, Cerkvenjak in Sv. Ana )
pa koristijo povezave lokacije, kjer se nahajajo.

5.2.4.2 Brezžična povezava (Wi-fi)
Brezžično povezavo knjižnici SIKSBI in SIKLNT omogočata uporabnikom in zaposlenim v osrednji
knjižnici preko Libroam-a. SIKMB zagotavlja brezžično povezavo z lastnim omrežjem zaposlenim v
upravi (Rotovški trg), osrednji knjižnici in v 5 enotah. Prav tako pa osrednja knjižnica omogoča dostop
preko Libroam-a.

5.2.4.3 Ostalo
Sistem za nadzor nad računalniki se ne uporablja v vseh knjižnicah. SIKLNT uporablja sistem PGIna,
SIKMB nadzoruje dostope uporabnikov in zaposlenih s pomočjo Group Policy (omejitev dostopov za
tip uporabnika) , SIKSBI pa tovrstnega nadzora ne uporablja.
IT rešitve računalništva v oblaku SIKLNT in SIKSBI načrtno ne uporabljata, razen v omejeni obliki
Dropbox. SIKMB uporablja varnostno kopiranje v oblak (Data Store backup).

5.2.5 Pokritost licenc
Pri popisu smo ugotovili, da imajo knjižnice za vse računalnike tudi (kupljene) ustrezne licence.
Knjižnica SIKLNT uporablja antivirusni program Eset nod 32, spam filter je urejen na Izum-u, uporablja
tudi programski požarni zid Windows. SIKSBI uporablja antivirusni program Norman, ne uporablja pa
spam filtra in požarnega zidu. SIKMB uporablja antivirusni program VIPRE Business Premium, spam
filter GFI Mail Essential in strojni požarni zid CISCO Asa.

5.2.6 Strežnik in varnost informacijskega sistema
Knjižnice na Štajerskem območju imajo 12 strežnikov. SIKLNT 1 fizični strežnik (HP ML 330 G6, Cent
OS 6 Linux), SIKSBI 1 fizični strežnik (WMWARE) in SIKMB 5 fizičnih strežnikov in 5 virtualnih
strežnikov (Microsoft Windows Server 2012, Datacenter).
Glede varnosti informacijskih sistemov v knjižnicah je opisano v prejšnjem poglavju (licence).
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Vse tri knjižnice imajo spletno stran. Spletna stran SIKLNT in SIKSBI gostujeta pri zunanjem
ponudniku, SIKMB pa jo ima lokalno, na svojem strežniku.
Knjižnica SIKMB ima svoj intranet (samostojna rešitev na Microsoftovi podlagi) in v omejenem
obsegu (za potrebe OOK) omogoča njegovo uporabo tudi za SIKLNT in SIKSBI.

5.2.7 Zaključek
Pri popisu stanja IKT v knjižnicah smo ugotovili:
1. Stanje računalniške opreme na Štajerskem območju je dokaj slabo. Glede na Grafe 10, 11 in
12 vidimo, da je še veliko računalnikov, ki so starejši od 5 let in uporabljajo OS WIN XP. To je
posledica vedno večjega pomanjkanja denarja v knjižnicah in v vedno manjših nakupih. Kljub
temu bo potrebno to stanje čim prej sanirati. Uporabnikom moramo zagotoviti kvalitetne
pogoje ob obisku knjižnice, zaposlenim pa omogočiti normalno delo. Ker OS WIN XP ne
posodabljajo več, bi bilo te računalnike potrebno zamenjati. Če izhajamo iz Grafa 13, bi
morali zamenjati v SIKMB (30% WIN XP) 48 računalnikov, v SIKLNT (24% WIN XP) 6
računalnikov in v SIKSBI (64,30% WIN XP) 27 računalnikov. Kljub temu bi nam ostalo še
nekaj računalnikov, ki so starejši od 5 let. Pri tem izračunu pa še ni upoštevano nedoseganje
Pravilnika in Standarda. SIKMB ima v obeh primerih zelo slabe rezultate, prav tako pa
Standarda ne dosegata tudi SIKLNT in SIKSBI.
2. SIKMB kot osrednja knjižnica dosega 31,6% predvidenih računalniških mest po Pravilniku in
7,79% računalniških mest po Standardu. Pri pregledu posameznih enot SIKMB ugotavljamo,
da 4 enote (tj. 26,7% ) še zmeraj ne dosegajo minimalnih zahtev Pravilnika in samo 1 enota
od 15 (tj. 6,7%) dosega zahteve Standarda.
3. SIKSBI kot osrednja knjižnica dosega 100% zahtev Pravilnika in 40,54% zahtev Standarda. 3
enote (tj. 42,86%) ne dosegajo zahtev Pravilnika in 5 enot (tj. 71,4% ) ne dosega zahtev
Standarda.
4. SIKLNT dosega 100% zahtev pravilnika in 74,89% zahtev Standarda. Enote SIKLNT pa ne
dosegajo zahtev Pravilnika in tudi ne zahtev Standarda, ker tam niso omogočena
računalniška mesta za uporabnike.
5. Iz Tabele 3 je razvidno, da v okviru SIKMB PPZ niso pokrite z računalniki za uporabnike, tudi
premična zbirka iz SIKSBI nima računalnika za uporabnike, prav tako ga nima Knjižnica
Poljčane. V SIKLNT pa je v Knjižnici Sveta Ana računalniška oprema last šole in ne uporablja
IKT opreme iz knjižnice.
6. Pri popisu smo ugotovili, da število računalniške opreme nekoliko narašča v primerjavi z
letom 2010. Kljub temu pa je v SIKMB ta rast minimalna, 0,6%. Prav tako je rast v SIKSBI
samo 2,4%, ob tem pa moramo upoštevati, da je delež opreme starejše od 5 let v tej knjižnici
83,30%.
7. Opazili smo, da se zelo malo ali nič ne uporabljajo tablični računalniki in ostala bolj sodobna
oprema, ki bi omogočala večjo mobilnost med enotami posamezne knjižnice.
8. Internetne povezave so različne. Najboljše so trenutno v SIKMB. WiFi povezave so v izgradnji,
velik vpliv na to pa ima tudi lokacija, kjer knjižnica gostuje. Vse tri knjižnice uporabnikom
omogočajo dostop do Libroam-a v osrednjih knjižnicah.
9. Zaščita (antivirusna, antispam) je različna v vseh treh knjižnicah. Najbolj kompleksno rešitev
ima trenutno SIKMB. V tem delu vidim priložnost za izmenjavo dobre prakse z ostalima
dvema knjižnicama.
10. Arhiviranje se izvaja glede na možnosti, ki jih posamezna knjižnica ima. Najbolj organizirano
je v SIKMB z varnostnim kopiranjem v oblak.
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11. Pri popisu nismo zajeli optičnih čitalcev črtne kode.
12. V popisu smo pri tiskalnikih zajeli tudi ozko namenske tiskalnike za tiskanje izpiskov in/ali
nalepk črtnih kod.
13. Uporaba računalništva v oblakih je minimalna, razen varnostnega kopiranja v oblak v SIKMB;
sicer pa je omejena predvsem na povabilo, kot npr. skupna raba Dropbox-a v namen popisa
in analize IKT.
14. Popis opravila Irena Sirk iz Mariborske knjižnice v sodelovanju s Petro Kranvogel iz Knjižnice
Lenart in Patricijo Breznikar iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

5.3 OPREDELITEV RAZVOJNIH POTREB GLEDE OPREME IKT NA OBMOČJU
OOK
V času nastajanja te analize se je stanje IKT opreme že nekoliko spremenilo.
Popis opreme je bil izdelan za leto 2013. V letih 2014 in 2015 smo v Mariborski knjižnici del IKT
opreme posodobili. Z uspešno kandidaturo na razpisih Ministrstva za kulturo, Mestne občine
Maribor in z deležem lastnih sredstev smo zamenjali računalnike z operacijskim sistem Windows XP
in del računalnikov z operacijskim sistemom Windows Vista. Glede na tekoče potrebe in razpoložljiva
sredstva smo posodobili še nekaj ostale opreme (tiskalniki, UPS). Kljub temu še vedno ne dosegamo
števila predvidenih računalniških mest po Pravilniku in po Standardu.
Naslednji popis IKT opreme, ki je predviden v naslednjem letu, bo dal jasnejšo sliko o dejanskem
stanju na območju.

6 ANALIZA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OOK: STANJE
V tem poglavju smo za posamezne knjižnice pregledali podatke, pridobljene z meritvami –
preverjanjem izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti po Pravilniku o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Pravilnik). Meritve se izvajajo vsaka tri leta, zadnje
meritve pa so bile izvedene za leto 2011 (Priloga 2). V tej analizi so zato uporabljeni nekoliko zastareli
podatki o knjižnični dejavnosti, se pa razmerja oz. deleži niso zelo veliko spremenili, tako da lahko
klub temu spremljamo gibanja skozi leta. Kjer je bilo mogoče, smo pregledali tudi podatke v letnih
poročilih knjižnic in naredili primerjavo za več let (Priloga 3). Zahteve iz pravilnika za posamezne
kazalce smo navedli v ležeči pisavi.

6.1 USTREZEN OBSEG, IZBOR IN UREDITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
6.1.1 OBSEG
Splošna knjižnica ima ustrezen obseg gradiva, če ima v osrednji, krajevnih in potujočih knjižnicah
ter premičnih zbirkah skupaj najmanj 3,7 enote gradiva na prebivalca svojega območja. V okviru
navedenega obsega gradiva ima najmanj 0,3 enote neknjižnega gradiva na prebivalca. (Pravilnik,
11. čl.)
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SIKMB [OOK]
SIKLNT [OK]
SIKSBI [OK]

Št. prebivalcev
Knjižnično
Št. enot
Neknjižno
na področju, za gradivo (št.
gradiva na
gradivo (št.
katerega izvaja enot)
prebivalca
enot)
knjižnično
dejavnost
182.265
713.376
3,9
47.912
19.161
68.679
3,6
3.856
35.848
144.797
4,0
9.888

Št. enot
neknjižnega
gradiva na
prebivalca
0,26
0,20
0,27

Podatki iz leta 2011 kažejo, da Knjižnica Lenart nima ustreznega obsega gradiva, nobena od knjižnic
na območju tudi ne dosega zahtevanega obsega neknjižnega gradiva v zbirki.

V svoji krajevni knjižnici, ki izvaja dejavnost za območje z manj kakor 2.000 prebivalci, ima
najmanj 4 enote gradiva na prebivalca, vendar zbirka ne sme biti manjša od 6.000 enot gradiva.
(Pravilnik, 11. čl.)

SIKMB

SIKk Mb-Nova vas [KK]
SIKk Mb-Pobrežje [KK]
SIKk Mb-Studenci [KK]
SIKk Mb-Tezno [KK]
SIKk Bistrica ob Dravi [KK]
SIKk Lovrenc na Pohorju [KK]
SIKk Duplek [KK]
SIKk Hoče [KK]
SIKk Kamnica [KK]
SIKk Pekre [KK]
SIKk Pesnica [KK]
SIKk Ruše [KK]
SIKk Šentilj [KK]
SIKk Knjižnica Rotovž [KK]
SIKk Knjižnica Tabor [KK]
SiKk Pionirska knjižnica
Rotovž [KK]
SiKk Čitalnica [KK]
SiKk Pionirska knjižnica Nova
vas [KK]

Št. prebivalcev na
Knjižnično gradivo (št. Št. enot gradiva
področju, za katerega
enot)
na prebivalca
izvaja knjižnično
dejavnost
28.501
48.814
1,7
16.973
34.934
2,1
8.077
22.430
2,8
11.820
39.635
3,3
2.253
16.407
7,3
3.113
22.388
7,2
3.510
19.703
5,6
10.861
28.686
2,6
3.300
24.536
7,4
4.539
23.241
5,1
2.740
19.804
7,2
5.077
29.306
5,8
2.739
23.398
8,5
31.939
111.722
3,5
31.939
40.204
1,3
31.939
42.847
1,3
31.939
28.501

9.459
39.811

0,3
1,4
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SIKLNT

SIKk Lenart [KK]
SIKk Voličina [KK]

SIKSBI

SIKk Slovenska Bistrica [KK]
SIKk Poljčane [KK]
SIKk Pragersko [KK]
SIKk Oplotnica [KK]
SIKk Kebelj [KK]
SIKk Makole [KK]
SIKk Tinje [KK]

Št. prebivalcev na
Knjižnično gradivo (št. Št. enot gradiva
področju, za katerega
enot)
na prebivalca
izvaja knjižnično
dejavnost
5.366
68.679
12,8
2.781
7.833
2,8

Št. prebivalcev na
Knjižnično gradivo (št. Št. enot gradiva
področju, za katerega
enot)
na prebivalca
izvaja knjižnično
dejavnost
21.763
86.589
4,0
4.577
19.779
4,3
1.807
11.394
6,3
4.002
13.006
3,2
621
5.221
8,4
2.080
4.747
2,3
998
4.061
4,0

Zgornje tabele kažejo, da samo tri krajevne knjižnice izvajajo dejavnost za območje z manj kot 2.000
prebivalci. Vse ustrezajo kriteriju števila enot gradiva na prebivalca, dve med njimi ne ustrezata
kriteriju skupnega števila enot knjižničnega gradiva v zbirki.

Potujoča knjižnica (bibliobus) ima v vozilu na eni vožnji najmanj 2.500 enot gradiva. (Pravilnik, 11.
čl.)

SIKb Maribor [BUS]

Št. enot knjižničnega gradiva na eni vožnji bibliobusa
11.000

Obseg knjižnične zbirke bibliobusa Mariborske knjižnice ustreza kriteriju po Pravilniku.

Vsaka premična zbirka vsebuje najmanj po 250 enot gradiva in jo knjižnica na postajališču premične
zbirke menjava vsaj štirikrat na leto. (Pravilnik, 11. čl.)
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SIKMB

SIKp Materinski dom Maribor [PPZ]
SIKp Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor [PPZ]
SIKp Dom starejših občanov Tezno [PPZ]
SIKp Dom starejših Idila [PPZ]
SIKp Sončni dom [PPZ]
SIKp Varstveno delovni center Sožitje [PPZ]
SIKp KUD Gradišče na Kozjaku [PPZ]
SIKp Ljudska knjižnica Zg. Kungota [PPZ]

SIKSBI
SIKp Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane [PPZ]

št. enot knjižničnega
gradiva na postajališču
premične zbirke
162
101
216
277
126
155
356
2.109

št. menjav premične
zbirke na postajališču

št. enot knjižničnega
gradiva na postajališču
premične zbirke
138

št. menjav premične
zbirke na postajališču

1
1
1
1
1
1
1
1

1

Iz zgornjih podatkov je vidno, da je večina premičnih zbirk glede na zahteve Pravilnika preskromna,
pa tudi število menjav zbirk je premajhno.

Standardi za splošne knjižnice postavljajo knjižnicam še večje zahteve glede obsega zbirke: »Vsaka
organizacijska enota knjižnice ima najmanj 4 izvode knjig na prebivalca, vendar ne manj kot 10.000
izvodov, 30 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska in 0,4 izvode neknjižnega gradiva na
prebivalca«.
Na osnovi podatkov iz letnih poročil knjižnic smo pripravili primerjavo podatkov za leti 2011 in 2014
glede na delež izpolnjevanja kriterijev Pravilnika in Standarda. Kriterije Pravilnika glede obsega
celotne knjižnične zbirke so v letu 2014 dosegle vse tri knjižnice, medtem ko kriterije Standarda
dosega samo Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Ko govorimo samo o neknjižnem gradivu
vidimo, da zahtev Pravilnika, še manj pa zahtev Standarda, ne dosega nobena knjižnica. Pri tem se je
treba zavedati tudi, da je odpisovanja zastarelega gradiva zaradi krize manj, kot bi bilo potrebno, to
pa pomeni, da je zbirka po obsegu sicer ustrezna, je pa zmeraj bolj zastarela.
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Obseg - št. inv. enot knjižničnega gradiva
140
123,33

117,51

120

109,17

105,78
98,82

100

107,96

103,71
96,87
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90,78
81,46
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Obseg neknjižnega gradiva v zbirki
120
97,46

100

91,94

87,62

92,68
79,64

80

73,1

68,96

65,72

69,51

67,08

59,73
60

50,31

40

20
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6.1.2 PRIRAST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom monografskih publikacij v
obsegu 200 enot gradiva na 1.000 prebivalcev. (Pravilnik, 11. čl.)
Št. prebivalcev na
področju, za katerega
izvaja knjižnično dejavnost
SIKMB [OOK]
SIKLNT [OK]
SIKSBI [OK]

Prirast monografskih
publikacij (št. enot,
brez neknjižnega
gradiva)
182.265
29.645
19.161
3.256
35.848
7.502

Letni prirast
monografskih publikacij
(št. enot na 1.000
prebivalcev)
163
170
210

Podatki iz leta 2011 kažejo, da pogoj iz Pravilnika dosega samo Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica, medtem ko sta Mariborska knjižnica in Knjižnica Lenart v tem letu že zaostajali za zahtevami
Pravilnika.
Osrednja območna knjižnica zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva
tako, da poleg prirasta iz prejšnjih odstavkov letno dopolnjuje knjižnično zbirko z najmanj 14
enotami gradiva na 1.000 prebivalcev, kar vključuje tudi obvezni izvod. (Pravilnik, 11. čl.)

SIKMB [OOK]

Št. prebivalcev na
Prirast gradiva zaradi
področju, za katerega
območne funkcije (št.
izvaja knjižnično dejavnost enot)
kot OOK
236.891
3.277

Letni prirast gradiva
zaradi območne funkcije
(št. enot na 1.000
prebivalcev)
13,8

Podatki meritev kažejo, da Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica v letu 2011 ni
dosegla kriterija Pravilnika glede zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega
gradiva. V letu 2014 Ministrstvo za kulturo ni več zagotavljalo sredstev za nabavo povečanega in
zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva v knjižni obliki, tako da se je letni prirast gradiva zaradi
območne funkcije zmanjšal na 10,5 enot na 1.000 prebivalcev in sicer samo še na osnovi obveznega
izvoda. V letu 2014 je Mariborska knjižnica v okviru zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora
knjižničnega gradiva nabavljala samo še baze podatkov, dostopne za vse knjižnice na območju.
Splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom 200 enot gradiva na 1.000
prebivalcev. V okviru tega dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom najmanj 22 enot
neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev. (Pravilnik, 11. čl.)

SIKMB [OOK]
SIKLNT [OK]
SIKSBI [OK]

Št. prebivalcev na
Prirast neknjižnega
Letni prirast neknjižnega
področju, za katerega
gradiva (št. enot)
gradiva (št. enot na 1.000
izvaja knjižnično dejavnost
prebivalcev)
182.265
4.900
26,9
19.161
291
15,2
35.848
761
21,2
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Podatki meritev za leto 2011 kažejo, da Mariborska knjižnica dosega zahteve Pravilnika, medtem ko
jih knjižnici na območju ne dosegata.
Podobno kot pri obsegu knjižničnega gradiva Standardi za splošne knjižnice tudi pri prirastu
knjižničnega gradiva knjižnicam postavljajo še večje zahteve: »Splošna knjižnica, ki dosega standard
za knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in obsegu, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom
najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000
prebivalcev.«
Primerjali smo podatke meritev za leto 2011 in podatke iz letnih poročil knjižnic za leto 2014 glede na
delež izpolnjevanja kriterijev Pravilnika in Standarda. Če smo prej ugotovili, da pri obsegu zbirke še
dohajamo zahteve Pravilnika, smo pri prirastu monografskih publikacij ugotovili, da zahteve
Pravilnika dosega le še Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. S Pravilnikom predpisanega
prirasta neknjižnega gradiva ne dosega nobena izmed knjižnic, še posebej je drastičen upad nabave
neknjižnega gradiva viden pri Mariborski knjižnici. Zahtev Standarda pa niti pri monografskih
publikacijah niti pri neknjižnem gradivu ne dosega nobena knjižnica. Zaskrbljujoče je stanje v Knjižnici
Lenart, kjer prirast dosega komaj okoli 50% zahtev Standarda.

Prirast monografskih publikacij
120
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81,32
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Prirast neknjižnega gradiva
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6.1.3 IZBOR IN UREDITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Splošna knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, kadar letni prirast gradiva sestavlja 60%
naslovov strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in drugih medijih.
Odstopanja lahko dosežejo do 2% naslovov. (Pravilnik, 12. čl.)

SIKMB [OOK]
SIKLNT [OK]
SIKSBI [OK]

Prirast
leposlovnega
gradiva (št.
naslovov)
3.566
1.419
2.069

Prirast
Prirast gradiva Delež
Delež
strokovnega
- skupaj (št.
leposlovnega strokovnega
gradiva (št.
naslovov)
gradiva (%)
gradiva (%)
naslovov)
5.605
9.171
38,9
61,1
2.128
3.547
40,0
60,0
2.727
4.796
43,1
56,9

Podatki meritev 2011 kažejo, da razmerja v Mariborski knjižnici in v Knjižnici Lenart ustrezajo,
medtem ko se razmerje v Knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici nekoliko preveč nagiba na stran
leposlovnega gradiva.
Pri izboru gradiva upošteva potrebe odraslega prebivalstva ter otrok in mladine. Slednjim
nameni 30% naslovov gradiva v okviru letnega prirasta, če je gradivo dostopno na tržišču.
(Pravilnik, 12. čl.)

SIKMB [OOK]
SIKLNT [OK]
SIKSBI [OK]

Prirast gradiva Prirast gradiva za otroke in
Delež gradiva za otroke
skupaj (št. naslovov)
mladino (št. naslovov)
in mladino (%)
9.171
2.044
22,3
3.547
1.064
30,0
4.796
1.449
30,2
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Podatki meritev 2011 kažejo, da razmerja v Knjižnici Lenart in v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica ustrezajo, medtem ko ima Mariborska knjižnica premalo gradiva za otroke in mladino.

Referenčno gradivo, ki je namenjeno prezenčni izposoji, obsega največ 10% celotne knjižnične
zbirke. (Pravilnik, 12. čl.)
Knjižnično gradivo
(št. enot)
SIKMB [OOK]
SIKLNT [OK]
SIKSBI [OK]

Referenčno gradivo,
Delež referenčnega
namenjeno prezenčni izposoji gradiva (%)
(št. naslovov)
713.376
5.864
0,82
68.679
814
1,19
144.797
1.463
1,01

Delež referenčnega gradiva je v vseh treh knjižnicah precej pod mejo, ki jo postavlja Pravilnik in tako
ustreza zahtevam.

Po podatkih meritev 2011 vse knjižnice na območju izpolnjujejo naslednje zahteve pravilnika:
 Dostop do elektronskih virov na svetovnem spletu v osrednji in vseh krajevnih knjižnicah.
 Dostopnost gradiva za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami (knjižnice vključujejo v
zbirko ustrezno gradivo in omogočajo njegovo dostopnost).
 Knjižnice zbirajo publikacije in informacije javnega značaja, pomembne za lokalno skupnost
ter omogočajo dostop do elektronskih publikacij javnih oblasti na svetovnem spletu.
 Knjižnice postavljajo gradivo v prosti pristop na podlagi sistema UDK, ki je prilagojen namenu
knjižnice. Knjižnične zbirke knjižnic so urejene tako, da omogočajo prost dostop do večine
gradiva in učinkovito samostojno uporabo. Vse knjižnice imajo referenčno gradivo v prostem
pristopu.
 V vseh treh knjižnicah je gradivo za mladino postavljeno ločeno od gradiva za odrasle, pri
čemer je leposlovje urejeno po starostnih stopnjah otrok.
 Gradivo, ki je postavljeno v skladiščnih prostorih knjižnic, je strokovno urejeno tako, da
omogoča takojšnjo dostopnost.
 Vse tri knjižnice so aktivno vključene v nacionalni vzajemni bibliografski sistem in imajo v
računalniškem katalogu zajeto praktično vse svoje gradivo.
Domoznansko gradivo je v knjižnici Lenart in v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica postavljeno
ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke. Poglavitni razlog, da v Mariborski knjižnici domoznansko
gradivo ni postavljeno ločeno od ostale zbirke, je nerešena prostorska problematika osrednje
knjižnice na Rotovškem trgu.
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6.2 DELAVCI
6.2.1 Število strokovnih delavcev
Splošna knjižnica ima za opravljanje nalog iz 2. člena zakona najmanj 0,32 strokovnega delavca na
1.000 prebivalcev in najmanj 1 administrativo-tehničnega oziroma manipulativnega delavca na
10.000 prebivalcev. Splošna knjižnica, ki ima poleg osrednje knjižnice tudi več kot dve krajevni
knjižnici, ima najmanj 0,37 strokovnega delavca na 1.000 prebivalcev. Poleg tega ima 1 voznika in
1,5 strokovnega delavca za obratovanje bibliobusa do obsega 40 ur tedensko. Za opravljanje
dodatnih nalog iz 16. člena zakona ima knjižnica še vsaj po 0,32 strokovnega delavca za vsako od
teh nalog, ki jo izvaja. (Pravilnik, 14. čl.)

SIKMB [OOK]
SIKLNT [OK]
SIKSBI [OK]

Št. prebivalcev
na področju,
za katerega
izvaja
knjižnično
dejavnost
182.265
19.161
35.848

št.
strokovnih
delavcev
(EPZ)

69
4,50
10,95

Pravilnik: 0,37
strokovnega
delavca (EPZ)
na 1.000
prebivalcev

št.
administrativno
tehničnih
oziroma
manipulativnih
delavcev (EPZ)
67,4
16
7,1
3,13
13,3
3,50

Pravilnik: 1
admin. - teh.
delavec (EPZ)
na 10.000
prebivalcev
18,2
1,9
3,6

Podatki meritev iz leta 2011 kažejo, da so vse knjižnice kadrovsko podhranjene. V Mariborski knjižnici
je prikazano število strokovnih delavcev sicer malce nad osnovno zahtevo Pravilnika, vendar pa v tej
številki niso zajeti kadri za opravljanje dodatnih nalog iz 16. člena zakona, tj. za dejavnosti
vseživljenjskega izobraževanja, dejavnosti zagotavljanja dostopnosti gradiv javnih oblasti, dejavnosti
za spodbujanje bralne kulture, dejavnosti za ljudi s posebnimi potrebami, za organizacijo kulturnih
prireditev, itd. Za opravljanje posebnih nalog v osrednji območni knjižnici Pravilnik zahteva vsaj 3
strokovne delavce z najmanj univerzitetno izobrazbo. Za vse te dejavnosti v Mariborski knjižnici
Pravilnik predvideva še vsaj 8 strokovnih delavcev (skupaj 75 EPZ).
Podobno kot pri obsegu in prirastu knjižničnega gradiva Standardi za splošne knjižnice tudi pri stopnji
zaposlovanja knjižničnih delavcev knjižnicam postavljajo še večje zahteve (Standard, čl. 5.2):
»Knjižnica upošteva pri zaposlitvi knjižničnih delavcev naslednje standarde:
 5 strokovnih knjižničnih delavcev na 10.000 prebivalcev …
 1 manipulativni ali tehnični knjižnični delavec na 10.000 prebivalcev
 1 strokovni delavec za razvoj računalniške mreže, komunikacij in programske opreme na 40
osebnih računalnikov
 1 upravni delavec do 50.000 prebivalcev, 1 dodatni na vsakih nadaljnjih 50.000 prebivalcev
 1 delavec za računovodska in administrativna dela do 10.000 prebivalcev, 1 dodatni na vsakih
nadaljnjih 25.000 prebivalcev”
Po teh kriterijih bi naj Mariborska knjižnica imela 126, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 26
in Knjižnica Lenart 16 zaposlenih (EPZ).
Dejansko stanje v knjižnicah po podatkih iz letnih poročil za leto 2014 kaže, da ima Mariborska
knjižnica 98, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 14,5 in Knjižnica Lenart 7,75 vseh zaposlenih
(EPZ).
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6.2.2 Število strokovnih delavcev za domoznansko dejavnost
Za opravljanje dejavnosti domoznanske zbirke ima 1 strokovnega delavca na prirast 5.000 enot
domoznanskega gradiva letno, ob manjšem prirastu pa sorazmerno manj. (Pravilnik, 14. čl.)
Mariborska knjižnica ima zaposlenega enega strokovnega delavca za domoznansko dejavnost,
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 0,30 EPZ in Knjižnica Lenart 0,20 EPZ strokovnega
delavca. Nobena od knjižnic v letu 2011 ni dosegala merila prirasta 5.000 enot domoznanskega
gradiva letno.

6.2.3 Usposobljenost strokovnih delavcev
Strokovni delavci morajo imeti opravljen strokovni izpit v skladu s pravilnikom, ki določa način
opravljanja bibliotekarskega izpita. (Pravilnik, 7. čl.)
Po podatkih meritev iz leta 2011 imajo vsi strokovni delavci v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica (10,95 EPZ) in vsi strokovni delavci v Knjižnici Lenart (4,50 EPZ) opravljen ustrezen strokovni
izpit. V Mariborski knjižnici je bilo v letu 2011 na delovnih mestih za strokovne delavce zaposlenih 79
delavcev, od katerih jih 10 ni imelo opravljenih ustreznih strokovnih izpitov.

6.2.4 Strokovnost in izobrazba direktorja
Direktor oziroma direktorica samostojne knjižnice, ki vodi strokovno delo knjižnice, in odgovorna
oseba, ki vodi strokovno delo nesamostojne knjižnice, mora izpolnjevati pogoje za strokovnega
delavca knjižnice. (Pravilnik, 7. čl.)
Direktor knjižnice mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo. (Pravilnik, 14. čl.)
Direktorice vseh treh knjižnic na območju imajo opravljen strokovni izpit in imajo univerzitetno
izobrazbo.

6.3 POVRŠINA KNJIŽNICE, PROSTOR IN OPREMA
Knjižnica ima ustrezne prostore, če razpolaga s prostorom v obsegu najmanj 300 m2 na 10.000
prebivalcev v celotni mreži. (Pravilnik, 15. čl.)

SIKMB [OOK]
SIKLNT [OK]
SIKSBI [OK]

Št. prebivalcev na področju,
Površina (neto m2)
Površina na 10.000
za katerega izvaja knjižnično
prebivalcev (m2)
dejavnost
182.265
4.797
19.161
933
35.848
1.460

263,2
486,9
407,3

Podatki meritev iz leta 2011 kažejo, da zahtevam po ustreznem prostoru ne ustreza Mariborska
knjižnica. Posebna težava je prostor Osrednje knjižnice na Rotovškem trgu 2. Prostor, namenjen
osrednji enoti Mariborske knjižnice meri le 750m2 , namenjen pa je ok. 32.000 prebivalcem ožjega
mestnega območja. Poleg teh na osrednjo enoto gravitirajo tudi vsi drugi uporabniki, saj gre za
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najbolje založeno enoto knjižnice. Prostorska stiska osrednje enote se kaže kot utesnjenost prostora,
nepreglednost gradiva na policah, oteženo gibanje uporabnikov in zaposlenih med policami, prostor
pa tudi ni primerno vzdrževan in postaja nevaren.

Za uporabo gradiva v knjižnici ima splošna knjižnica najmanj 2 čitalniška sedeža na 1.000
prebivalcev in 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1.000 prebivalcev.
(Pravilnik, 15. čl.)

SIKMB [OOK]
SIKLNT [OK]
SIKSBI [OK]

Št. prebivalcev na
Čitalniški Št. čitalniških
področju, za
sedeži
sedežev na
katerega izvaja
1.000
knjižnično
prebivalcev
dejavnost
182.265
403
2,2
19.161
55
2,9
35.848
185
5,2

Št.
računalniških
del. mest za
uporabnike

Št. računalniških
del. mest za
uporabnike na
1.000 prebivalcev

61
17
23

0,33
0,89
0,64

Po podatkih meritev iz leta 2011 vse tri knjižnice dosegajo zahteve po čitalniških sedežih in po številu
računalniških delovnih mest. V Mariborski knjižnici je pri tem problematična razporeditev opreme po
krajevnih knjižnicah, saj tudi tu glavni problem predstavlja pomanjkanje prostora v osrednji knjižnici,
kjer so uporabnikom na voljo le 4 računalniki in dva prosta stola za uporabnike s svojimi prenosnimi
napravami.

6.4 ČLANI
Od kod prihajajo člani naših knjižnic? Da bi dobili podrobnejše podatke o tem, smo izdelali statistiko
aktivnih članov po občini stalnega bivališča in po starostnih skupinah za leto 2015. Podrobnejši
podatki so podani v tabelah v Prilogi 4.

Število občin, iz katerih prihaja navedeno število članov
Skupaj občin

5 ali manj
članov

6 do 19
članov

20 do 99
članov

100 ali več
članov

SIKMB

184

93

47

29

15

SIKLNT

37

21

4

6

6

SIKSBI

46

35

0

5

6

Člani Mariborske knjižnice prihajajo iz 184 občin, člani Knjižnice Lenart iz 37 občin, člani Knjižnice
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica pa prihajajo iz 46 občin. Za vse tri knjižnice velja, da je iz več kot
polovice občin v knjižnico včlanjenih le 5 ali manj članov. Občine, iz katerih je včlanjenih največ
članov, tj. 100 ali več, so pri vseh treh knjižnicah tiste občine, na območju katerih knjižnice izvajajo
osnovno knjižnično dejavnost. Več kot 100 članov Mariborske knjižnice prihaja še iz občin Slovenska
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Bistrica, Lenart in Ptuj, več kot 100 članov Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica pa je z
območja občin Slovenske Konjice in Rače – Fram. Med občinami, iz katerih prihaja več kot 20 članov
Mariborske knjižnice, najdemo vseh 22 občin štajerskega območja. V Knjižnico Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica so včlanjeni prebivalci 12 občin štajerskega območja, vendar med temi občinami ni
niti ene od tistih, kjer osnovno knjižnično dejavnost izvaja Knjižnica Lenart. V Knjižnico Lenart so
včlanjeni prebivalci 15 občin štajerskega območja, med temi občinami pa s področja, kjer osnovno
knjižnično dejavnost izvaja Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica najdemo le občino Slovenska
Bistrica, pa še to s samo enim članom. Podatki torej kažejo, da velikih migracij članstva med občinami
na območju ni. Edina izjema je sorazmerno velika včlanjenost prebivalcev občine Rače – Fram v
Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, kar je verjetno posledica tega, da v občini Rače – Fram
Mariborska knjižnica nima svoje krajevne knjižnice.
Zanimala nas je tudi starostna struktura članov knjižnic. Člane smo razporedili v naslednje skupine:
predšolski otroci (0 do 5 let starosti), osnovnošolci (6 do 14 let), odraslo prebivalstvo (15 do 64 let) in
upokojenci oz. starejši (starejši od 65 let). Deleže posameznih skupin članov knjižnic smo primerjali z
deleži enako definiranih skupin prebivalstva na območju občin, kjer posamezna knjižnica izvaja
osnovno knjižnično dejavnost. Razmerja kažejo spodnji grafi.
SIKMB - starostna struktura prebivalstva

SIKMB - starostna struktura članov knjižnice

0 do 5 let
6%

ostali
0%
6 do 14
let
7%

65+ let
19%

6 do 14
let
24%

15 do 64
let 64%

15 do 64
let 68%

SIKLNT - starostna struktura prebivalstva

65+ let
16%

65+ let
8%

0 do 5 let 4%

SIKLNT - starostna struktura članov knjižnice
ostali 3%

0 do 5 let
6%
6 do 14
let
9%

15 do 64 let 69%

65+ let 4%

0 do 5 let
6%
6 do 14
let
31%

15 do 64 let
56%
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SIKSBI - starostna struktura prebivalstva

SIKSBI - starostna struktura članov knjižnice
ostali 5%

0 do 5 let 6%

65+ let
16%

0 do 5 let 4%

65+ let 4%
6 do 14
let
9%

15 do 64 let 69%

6 do 14
let
27%

15 do 64 let
60%

Za vse tri knjižnice velja, da je v strukturi članstva velik delež otrok (od 28 do 37%), kar ni v
sorazmerju z deležem otrok med prebivalstvom (13 do 15%). To kaže na kontinuirano izvajanje
dejavnosti za mlade bralce, na to, da splošne knjižnice dopolnjujejo vlogo šolskih knjižnic, verjetno pa
je tudi posledica brezplačnega članstva otrok v knjižnicah. Prav tako za vse tri knjižnice velja
nesorazmerje med deleži starejših. Medtem ko je med prebivalstvom starejših med 16 in 19%, pa je
starejših članov knjižnic le med 4 in 8%. Vzroke je treba iskati v slabši mobilnosti starejših, v slabšem
materialnem stanju starejših (članarina v knjižnici predstavlja prevelik strošek), pa tudi v še ne dovolj
poglobljenem delu s starostniki v knjižnicah.
Bibsist statistični podatki o knjižnicah (Priloga 5, vir: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php)
kažejo, da zadnjih pet let število članstva v knjižnicah rahlo upada, s tem pa tudi delež prebivalstva, ki
je včlanjeno v knjižnice.

35

% včlanjenosti

30
25

% včlanjenosti

20

15
10
5
0

2011

2012

2013

2014

2015

SIKLNT

17,4

16,33

16,58

30,38

16,04

SIKMB

22,41

21,68

19,98

18,46

17,92

SIKSBI

20,2

18,55

18,83

18,56

18,41
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Več podatkov o članih, obisku knjižnic in uporabi gradiva za obdobje 2011 do 2014 je zbranih v tabeli,
ki je dodana v Prilogi 5 tega dokumenta in je nastala na podlagi statističnih podatkov na
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php .
Podatki kažejo, da število članov v knjižnicah v tem obdobju upada, prav tako upada skupno število
obiskov knjižnic. Pri tem je zaznati največji upad obiska zaradi izposoje gradiva na dom, medtem ko
udeležba na prireditvah narašča. Povečuje se obisk spletnih mest knjižnic in število elektronskih
storitev preko OPAC-a, kot so naročanje, rezerviranje gradiva in podaljševanje izposoje. Prav tako se
povečuje ogled digitaliziranih vsebin na različnih spletnih portalih (Kamra, dLib, DobreKnjige), ki jih
skupaj gradijo slovenske splošne knjižnice, in izposoja slovenskih e-knjig (Biblos).
Obisk za Mariborsko knjižnico je prikazan v naslednjem grafu:

OBISK - SIKMB
700.000 642.757

642.919
601.686

600.000

548.790

537.942

590.079
obisk knjižnice: SKUPAJ

503.264

500.000

485.046
obisk knjižnice: izposoja na dom

400.000
300.000
200.000
100.000

188.964

192.623

196.500

200.430

57.231

57.404

62.853

66.787

2011

2012

2013

2014

obisk knjižnice: udeležba na prireditvah

obisk spletnega mesta knjižnice: SKUPAJ

0

Skupna izposoja gradiv na dom upada. Od gradiva, ki si ga bralci izposodijo na dom, je približno dve
tretjini leposlovja in ena tretjina drugega gradiva (v SIKLNT in SIKMB), manjše odstopanje je opaziti v
SIKSBI, kjer je razmerje približno 52% : 48 % v korist leposlovja.
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Izposoja na dom - leposlovje : ostalo
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
SIKLNT
izposoja na
dom –
leposlovje:
skupaj

SIKLNT
SIKMB
izposoja na izposoja na
dom – ostalo:
dom –
skupaj
leposlovje:
skupaj
2011

2012

SIKMB
SIKSBI
izposoja na izposoja na
dom – ostalo:
dom –
skupaj
leposlovje:
skupaj

2013

SIKSBI
izposoja na
dom – ostalo:
skupaj

2014

V Mariborski knjižnici si približno 72% vsega gradiva izposodijo odrasli, mladi pa približno 28%. V
Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica si odrasli izposodijo okoli 57% vsega gradiva, mladi pa
okoli 43%. V Knjižnici Lenart se je v zadnjih letih trend obrnil, saj se je % gradiva, ki si ga izposodijo
odrasli, povečal iz 45 na 57%, ustrezno temu pa je padel delež gradiva, ki si ga izposodijo mladi (tj. iz
55 na 43%).
Izposoja na dom - mladi : odrasli
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
SIKLNT
SIKLNT
SIKMB izposoja SIKMB izposoja SIKSBI izposoja SIKSBI izposoja
izposoja na
izposoja na
na dom –
na dom –
na dom –
na dom –
dom – mladi: dom – odrasli: mladi: skupaj odrasli: skupaj mladi: skupaj odrasli: skupaj
skupaj
skupaj
2011

2012

2013

2014

Medknjižnična izposoja na območju je v letih 2011 do 2013 upadala, v letu 2014 pa smo uvedli
brezplačno medknjižnično izposojo za uporabnike na območju, kar se odraža v znatnem povečanju
medknjižnične izposoje.
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Medknjižnična izposoja
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6.5 OCENA SPLOŠNE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OOK
Podatki kažejo, da so knjižnične zbirke vseh treh knjižnic komaj ustrezne. Obseg zbirk v letu 2014 je v
vseh treh knjižnicah še ustrezal zahtevam Pravilnika, zahtevam Standarda je ustrezala samo zbirka
Knjižnice Josipa Vošnjaka. Zaskrbljujoč je premajhen prirast knjižničnega gradiva, saj je v letu 2014
samo prirast monografskih publikacij v Knjižnici Josipa Vošnjaka ustrezal pogojem Pravilnika. To vodi
v zastarelost in zmanjševanje po obsegu že tako komaj ustreznih zbirk. Izbor in ureditev knjižničnega
gradiva v splošnem ustrezata, s tem da je v Knjižnici Josipa Vošnjaka nekoliko prevelik prirast
leposlovnega gradiva, v Mariborski knjižnici pa je prirast gradiva za mladino nekoliko premajhen.
V vseh treh knjižnicah je zaposlenih premalo, glede na zahteve Standarda v Knjižnici Lenart celo več
kot 50% premalo.
Zahtevam po ustreznem prostoru ne ustreza Mariborska knjižnica. Posebna težava je nerešena
prostorska problematika osrednje knjižnice na Rotovškem trgu.
Člani knjižnic prihajajo v največjem deležu iz občin štajerskega območja, večjih migracij z drugimi
občinami ni zaznati. Delež prebivalstva, včlanjenega v knjižnice, se manjša in se giblje med 16 in
18,5%. Glede na starostno strukturo prebivalstva opažamo nesorazmeren delež mladih članov in
majhen delež starejših članov knjižnic. Pri obisku in izposoji gradiva na dom opažamo, da se fizični
obisk zmanjšuje, povečuje pa se delež elektronskih storitev in uporaba knjižnice zaradi prireditev ali
izobraževanja.
Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami, domoznanske dejavnosti, informacijsko
opismenjevanje in druge dejavnosti potekajo v vseh knjižnicah na območju v skladu s kadrovskimi in
finančnimi možnostmi.
Kot povzetek vseh podatkov iz meritev l. 2011 smo knjižnice na območju dobile naslednje ocene:

SIKMB [OK / OOK]
SIKLNT [OK]
SIKSBI [OK]

Ocena
Delež izpolnjevanja zahtev (%)
2/2
90,0 / 59,70
2
91,40
2
89,50
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7 KNJIŽNIČNA MREŽA
Splošna knjižnica organizira dostopnost knjižnične dejavnosti za vse prebivalce na svojem
območju kot samostojni javni zavod. …
Kadar so na območju splošne knjižnice naselja oziroma območja naseljena tako, da tvorijo
zaključeno celoto z več kot 1.500 prebivalci, ki so več kot 4 km oddaljena od osrednje knjižnice,
organizira knjižnica izposojevališča oziroma krajevne knjižnice, ter postajališča potujoče knjižnice
za naselja z manjšim številom prebivalcev. …
Splošna knjižnica deluje v mreži, ki obsega osrednjo in krajevne knjižnice ter postajališča potujoče
knjižnice in premičnih zbirk. Mreža je oblikovana tako, da omogoča primerno izvajanje knjižnične
dejavnosti v vseh občinah, ki skupaj ustanovijo splošno knjižnico ali s knjižnico podpišejo
pogodbo o izvajanju knjižnične dejavnosti. …
(Pravilnik, 17 čl.)

Vse tri knjižnice na štajerskem območju organizirajo knjižnične mreže, ki prebivalcem na območju
omogočajo dostopnost do knjižničnih storitev:
Št.
občin

Št.
Št.
Št.
krajevnih premičnih postajališč
knjižnic
zbirk
bibliobusa

Št. občin brez
krajevne knjižnice,
samo
obiski
bibliobusa

Št. občin brez
krajevne knjižnice
in brez obiskov
bibliobusa

SIKMB

12

18

9

45

4

0

SIKLNT

6

4

0

0

0

3

SIKSBI

4

7

1

8 (SIKMB)

0

0

Mariborska knjižnica
Mrežo Mariborske knjižnice sestavlja 18 enot oz. krajevnih knjižnic in Potujoča knjižnica - bibliobus s
premičnimi zbirkami. V času nastajanja te analize je bila v maju 2015 odprta 19 enota - krajevna
knjižnica v Selnici ob Dravi.
Krajevne knjižnice oz. enote Mariborske knjižnice se nahajajo
 11 na območju Mestne občine Maribor (Knjižnica Rotovž, Čitalnica Rotovž, Pionirska knjižnica
Rotovž, Knjižnica Tabor, Knjižnica Nova vas, Pionirska knjižnica Nova vas, Knjižnica Pobrežje,
Knjižnica Studenci, Knjižnica Tezno, Knjižnica Kamnica, Knjižnica Pekre)
 7 oz. 8 na območju drugih občin
o Knjižnica Duplek
o Knjižnica Hoče
o Knjižnica Lovrenc na Pohorju
o Knjižnica Pesnica
o Knjižnica Ruše
o Knjižnica Bistrica ob Dravi
o Knjižnica Šentilj
o nova enota Knjižnica Selnica ob Dravi
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Bibliobus Mariborske knjižnice je do 1. 3. 2011 obiskoval kraje v vseh občinah štajerskega območja.
Po tem datumu so bila na zahtevo občin ukinjena postajališča Benedikt, Lokavec in Sv. Ana, tj.
postajališča na območju delovanja Knjižnice Lenart. V letu 2011 je bilo ukinjeno tudi postajališče
Veliko Tinje v občini Slovenska Bistrica. V obdobju do konca l. 2015 je bibliobus Mariborske knjižnice
na območju delovanja Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica obiskoval 7 postajališč: Črešnjevec,
tovarno Impol v Slovenski Bistrici, Laporje, Sp. Polskavo, Šmartno na Pohorju, Zg. Ložnico in Prihovo.
Na območju delovanja Mariborske knjižnice je imel bibliobus 45 postajališč.
Do leta 2015 je bilo premičnih zbirk Mariborske knjižnice 9: Materinski dom Maribor, UKC Maribor –
Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor - Klinika za pediatrijo, bolnišnična šola (del OŠ Bojana Ilicha),
Dom starejših občanov Tezno, Dom starejših Idila, Sončni dom, Varstveno delovni center Sožitje, KUD
Gradišče na Kozjaku in Ljudska knjižnica Zg. Kungota.
Slika prikazuje prostorsko razporejenost krajevnih knjižnic knjižnične mreže Mariborske knjižnice.

Geografska razvejanost knjižnične mreže: Maribor
(Vir: Google maps)
Kraji, ki so najbolj oddaljeni od sedeža Mariborske knjižnice:
(Vir: AMZS)
Maribor
Maribor
Maribor

Lovrenc na Pohorju
Šentilj
Duplek

Razdalja (km)
27,7
19,8
12,7

Knjižnica Lenart
Na območju Knjižnice Lenart je v skladu s Standardom organizirana le osrednja knjižnica v Lenartu.
V Voličini od leta 2010, v Cerkvenjaku in pri Sv. Ani pa od leta 2013 v prostorih tamkajšnjih osnovnih
šol delujejo krajevne knjižnice, ki pa niso organizirane popolnoma v skladu z zahtevami Standarda.
Knjižnica Lenart v svoji mreži nima potujoče knjižnice, prav tako nima premičnih zbirk.
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Slika prikazuje prostorsko razporejenost krajevnih knjižnic Knjižnice Lenart:

(Vir: Google maps)
Kraji, ki so najbolj oddaljeni od sedeža Knjižnice Lenart:
(Vir: AMZS)
Lenart
Lenart
Lenart

Sv. Ana v Slov. goricah
Cerkvenjak
Voličina

Razdalja (km)
8,8
12,3
7,4

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Mrežo Knjižnice Josipa Vošnjaka sestavlja 7 krajevnih knjižnic in ena premična zbirka. Knjižnica nima
svoje potujoče knjižnice. Do konca leta 2015 je 7 postajališč na območju obiskoval bibliobus
Mariborske knjižnice. Z letom 2016 so bila ukinjena vsa postajališča razen postajališča Prihova v
občini Oplotnica. Za postajališče pri tovarni Impol v Slovenski Bistrici je bila sklenjena pogodba med
Mariborsko knjižnico in Impolom, z dovoljenjem, da bibliobus obiskujejo tudi drugi prebivalci in ne
samo zaposleni v Impolu.
Krajevne knjižnice so:
 Knjižnica Josipa Vošnjaka (osrednja knjižnica)
 Knjižnica Poljčane
 Knjižnica Pragersko
 Knjižnica Oplotnica
 Knjižnica Kebelj
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Knjižnica Tinje
Knjižnica Makole (izposojevališče v osnovni šoli)

Premična zbirka se nahaja v Domu dr. Jožeta Potrča v Poljčanah.
Slika prikazuje prostorsko razporejenost krajevnih knjižnic knjižnične mreže Knjižnice Josipa Vošnjaka.

(Vir: Google maps)

Kraji, ki so najbolj oddaljeni od sedeža Knjižnice Josipa Vošnjaka:
(Vir: AMZS)
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica

Oplotnica
Poljčane
Makole
Pragersko

Razdalja (km)
12,4
9,7
15,8
7,4

Dostopnost knjižničnih storitev
Na območju, ki ga pokriva Mariborska knjižnica, je knjižnična dejavnost zagotovljena v vseh občinah.
V 4 občinah, Kungoti, Miklavžu, Rače-Framu in Staršah ni krajevnih knjižnic, knjižnična dejavnost se
izvaja samo z obiski bibliobusa. Te občine imajo skupaj 22.348 prebivalcev.
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Na območju delovanja Knjižnice Lenart v 3 občinah, Benediktu, Sv. Trojici in v Sv. Juriju, knjižnična
dejavnost ni zagotovljena niti s krajevno knjižnico niti z obiski bibliobusa niti s premičnimi zbirkami.
Te tri občine imajo skupaj 6.602 prebivalca.
Na območju, ki ga pokriva Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so krajevne knjižnice v vseh
občinah.

(Prirejeno po: SURS)
Najbolj pereče je stanje na območju Knjižnice Lenart. Stanje se je poslabšalo v letu 2011, ko so bila
ukinjena postajališča bibliobusa. Zaradi tega in na prošnjo Knjižnice Lenart smo v letu 2014 v
Mariborski knjižnici pripravili »Načrt knjižnične mreže na območju knjižnice Lenart (predlog, junij
2014)«. Opravljena analiza je pokazala, da je na osnovi zakonodaje utemeljena in potrebna
ustanovitev osrednjih oz. krajevnih knjižnic v občinskih središčih Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana,
Jurovski Dol in Sv. Trojica, zaradi števila prebivalcev pa tudi v naselju Sp. Voličina v občini Lenart.
Zaradi oddaljenosti in razdrobljenosti naselij bi bilo primerno ponovno uvesti postajališča bibliobusa v
krajih Rogoznica, Stanetinci, Lokavec, Zg. Ščavnica, Dražen Vrh, Zg. Partinje in Osek.
Na območju Mariborske knjižnice v štirih občinah, Kungoti, Miklavžu, Rače-Framu in Staršah, ni
krajevnih knjižnic. Knjižnično dejavnost sicer pokriva bibliobus, vendar je pri tem problematično
veliko število prebivalstva, ki živi v teh občinah (preko 22.000). Večini zaradi časovno omejene
prisotnosti bibliobusa knjižnične storitve niso dostopne v zadostni meri.
S pomočjo Orodja za prostorsko analizo, ki ga je razvil Urbanistični inštitut Republike Slovenije (vir:
http://nukgis.civitat.com/ ), smo pregledali območje delovanja Mariborske knjižnice. Po nepokritosti
s knjižnično dejavnostjo izstopa območje naselij Slivnica – Radizel – Orehova vas – Hotinja vas. V teh
vaseh ni krajevne knjižnice (občinska knjižnica je v Hočah) niti nobenega postajališča bibliobusa, živi
pa na tem področju precej ljudi: okoli 4.200 v radiju 2000 m in čez 10.000 v radiju 4000 m. Program
pokaže splošno pomanjkanje krajevnih knjižnic v severovzhodni Sloveniji.
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Na območju delovanja Knjižnice Josipa Vošnjaka so krajevne knjižnice v vseh občinah. Zaradi
razdrobljenosti naselij in težje dostopnosti višje na Pohorju ležečih naselij je nujno pokrivanje le teh
tudi s postajališči bibliobusa.

Simulacija manjkajočih krajevnih knjižnic v severovzhodni Sloveniji
(vir: NUK CeZaR)

8 DEFINICIJE
Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo (zaposlene in samozaposlene osebe)
ter brezposelne osebe.
K delovno aktivnemu prebivalstvu sodijo:- zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju: pri podjetju,
družbi, zavodu, drugi organizaciji; pri podružnicah tujih podjetij; izvoljeni ali imenovani nosilci javne
ali družbene funkcije; matere z otrokom, ki delajo po posebnih predpisih; lastniki podjetij, ki jih
osebno vodijo in niso zavarovani iz drugega naslova; od 1. 1. 1999 udeleženci javnih del; k zaposlenim
osebam ne štejemo oseb, ki delajo v teh podjetjih, družbah in organizacijah po pogodbi o delu ali po
avtorski pogodbi, in državljanov Republike Slovenije s stalno zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih,
gradbiščih ipd. v tujini;
- zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju: pri osebah, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno
dejavnost; pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic; pri fizičnih osebah, ki
uporabljajo dopolnilno delo drugih ljudi;
- samozaposlene osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost (samostojni podjetniki
posamezniki) in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (npr. samostojni
raziskovalci).
Indeksi delovno aktivnega prebivalstva so zaposlene in samozaposlene osebe, ki so obvezno
pokojninsko in zdravstveno zavarovane oziroma so v delovnem razmerju na območju Republike
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Slovenije in so stare najmanj 15 let. Delovno razmerje je lahko sklenjeno za določen ali nedoločen
čas, s polnim delovnim časom ali z delovnim časom krajšim od polnega. Vir podatkov je Statistični
register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). (SURS).
Domovi za starejše opravljajo institucionalno varstvo starejših, ki nadomešča ali dopolnjuje funkcije
doma ali lastne družine (organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo). (SURS).
Ekvivalent polne zaposlitve (EPZ) je prikaz števila polno zaposlenih delavcev v primeru, ko so v
knjižnici zaposleni delavci s skrajšanim delovnim časom (BibSiSt).
Primer: V knjižnici delajo trije delavci. Dva od njih delata četrtino delovnega časa, eden pa polovični
delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1).
Informacijsko komunikacijska oprema – glej Informacijska tehnologija.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je pogosto uporabljen razširjen sinonim za
informacijsko tehnologijo.
Informacijska tehnologija je računalniška strojna, programska in komunikacijska oprema in postopki
njene uporabe.
Izposojevališče je knjižnica ali del knjižnice, ki izvaja knjižnično dejavnost za uporabnike. (Pravilnik)
BibSist podaja natančnejšo definicijo: izposojevališče je knjižnica ali del knjižnice, ki je na določeni
lokaciji namenjena neposrednemu delu z uporabniki, ne glede na to, ali gre za samostojno knjižnico
ali del večje upravne enote. Kraji, kjer ustavlja bibliobus, ne veljajo za izposojevališče, pač pa kot
izposojevališče štejemo bibliobus. Prav tako kot izposojevališča ne štejemo postajališč premičnih
zbirk. (BibSiSt).
Knjigomat je naprava, ki omogoča članom knjižnice samostojno evidentiranje vračila ali izposoje
knjižničnega gradiva brez posredovanja knjižničarja. Sem ne štejemo nabiralnikov za vračilo gradiva,
ki ne omogočajo samostojnega evidentiranja vračila. (BibSiSt).
Krajevna knjižnica je organizacijska enota splošne knjižnice v kraju, ki ima nad 1.500 prebivalcev.
Prav tako knjižnica ustanovi krajevno knjižnico v gravitacijskem središču območja, ki ima skupaj nad
1.500 prebivalcev, če je gravitacijsko središče oddaljeno od najbližje enote knjižnice več kot 4 km. V
mestih ali večjih krajih ustanovi knjižnica organizacijske enote tako, da je večina prebivalcev od enote
oddaljena manj kot 1,5 km.
Medmrežje (internet) obsežno omrežje, sestavljeno iz velikega števila med seboj povezanih manjših
omrežij, ki uporabljajo Internet Protokol (IP) in druge podobne protokole. Storitve medmrežja
obsegajo prenos datotek, elektronsko pošto, logični vstop v oddaljene sisteme, novice in drugo.
(BibSiSt).
Omrežje je več računalnikov, ki so med seboj povezani, navadno s pomočjo računalniškega strežnika
in ki omogočajo dostop do informacijskih virov in storitev več uporabnikom hkrati. (BibSiSt).
Organizacijska enota je nesamostojna knjižnica v mreži (krajevna knjižnica, potujoča knjižnica), ki jo
organizira osrednja knjižnica. (Standardi za splošne knjižnice, 2005).
Postajališče je lokacija, na kateri potujoča knjižnica izvaja knjižnično dejavnost, oziroma kraj, kjer se
ustavljata bibliobus ali premična zbirka. (Standardi za splošne knjižnice, 2005).
Potujoča knjižnica je organizacijska enota knjižnice, ki zagotavlja delovanje premične zbirke.
V manjših naseljih in v posebnih socialnih okoljih (v bolnišnicah, zaporih, v domovih za starejše
občane in prebivalce s posebnimi potrebami) organizira knjižnica primerno obliko potujoče knjižnice:
bibliobusno postajališče ali postajališče premične zbirke knjižničnega gradiva. (Standardi za splošne
knjižnice, 2005).
Prebivalstvo sestavljajo:
 državljani Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez tistih, ki so
odsotni v tujini več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega
prebivališča;
 tujci z izdanim dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje oziroma z veljavnim delovnim ali
poslovnim vizumom, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče;
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osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki
Sloveniji (vključeni v skupino tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji) (SURS).
Premična zbirka knjižničnega gradiva je zbirka ali del zbirke potujoče knjižnice, ki je za določen čas
na voljo uporabnikom. (Standardi za splošne knjižnice, 2005).
Računalnik je elektronska naprava, ki podatke sprejme, shrani, obdela v skladu z navodili
računalniškega programa in rezultate posreduje uporabniku v čitljivi obliki. Sem prištevamo namizni
računalnik, prenosni računalnik, dlančnik in tablični računalnik. (Bibliotekarski terminološki slovar)
Računalništvo v oblaku4 lahko definiramo kot uporabo računalniških tehnologij in storitev na
internetu, kjer upoštevamo koncept, da uporabnik ne potrebuje znanj za upravljanje infrastrukture,
ki te storitve omogočajo. (Krissi Danielson: Saas Week, Distinguishing Cloud Computing from Utility
Computing.
Prevzeto
20.
februarja
2014
iz:
http://www.ebizq.net/blogs/saasweek/2008/03/distinguishing_cloud_computing/
Je slog računalništva, kjer so skalabilne5 in elastične IT možnosti na voljo zunanjim odjemalcem kot
storitev6 s pomočjo uporabe internetnih tehnologij. Gartner IT Glossary, Cloud Computing. Prevzeto
20 februarja 2014 iz: http://www.gartner.com/it-glossary/cloud-computing/
Je nabor disciplin, tehnologij, poslovnih modelov za prikaz IT virov kot storitev na zahtevo. Blakley
Bob, Reeves Drue: “Defining Cloud Computing”, Gartner Research, 2010
Računalniško delovno mesto je ustrezno opremljeno mesto (PC, terminal, tiskalnik...) kjerkoli v
knjižnici, ki je namenjeno izključno uporabnikom knjižnice in s katerega lahko uporabnik opravlja eno
ali več naslednjih dejavnosti: uporablja računalniški katalog knjižnice in različne elektronske
publikacije, ki so v lasti knjižnice oziroma do katerih knjižnica omogoča dostop, se vključuje v
medmrežje ali pa uporablja računalnik za druge potrebe (na primer pisanje). (BibSiSt).
Registrirana brezposelnost - osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in ki ustrezajo
vsem merilom brezposelnosti, določenimi s strani zavoda za zaposlovanje. ) (http://www.stat.si/).
Spletna stran knjižnice je predstavitev knjižnice oziroma njenih storitev na medmrežju, ki lahko
vsebuje tudi zbirko izvornih digitalnih dokumentov in digitaliziranih dokumentov. (BibSiSt).
Spletno mesto knjižnice je nabor spletnih strani na določeni internetni domeni, ki jih je objavila
knjižnica, z namenom omogočiti dostop do knjižničnih storitev in gradiva. Elektronskih virov
dostopnih na daljavo, ki so del knjižnične zbirke, ne štejemo za spletno mesto knjižnice. (BibSiSt).
Splošna knjižnica je samostojna pravna oseba (samostojna knjižnica), ki izvaja knjižnično dejavnost
na območju ene ali več občin s skupaj najmanj 10.000 prebivalci. (Standardi za splošne knjižnice,
2005).
Uporabniki so člani knjižnice in drugi obiskovalci. (Standardi za splošne knjižnice, 2005).
Upravni in drugi strokovni delavci so delavci, ki opravljajo vodstvena, organizacijska, računovodska,
administrativna in druga za knjižnico pomembna strokovna dela, npr. razvoj računalniške mreže,
komunikacij in programske opreme.

4

Več o tem na: http://cdn1.itworx.hu/cgi-bin/itworx/download.cgi?vid=433&uid=-1&dokid=18
Skalabilne možnosti so procesorska moč, aplikacije, pomnilniški sistemi in omrežja.
6 Dostop do vira kot storitve pomeni, da so IT viri zagotovljeni podobno kot ostali viri (npr. elektrika), ki jih najemamo po potrebi.
(Zakrajšek, G. (2011) Vpliv računalništva v oblaku na organizacije. V Esistemi. Pridobljeno 24.2.2014 s spletne strani:
http://esistemi.si/component/content/article/45-google-apps/110-vpliv-raunalnitva-v-oblaku-na-organizacije)
5
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10 PRILOGE
Priloge temu dokumentu so urejene v različnih Excel in Word datotekah in so priložene posebej.
Seznam prilog:
Priloga 1: Demografski podatki za leto 2013 za občine Štajerskega območja (vir: Surs).
[Datoteka: PRILOGA1_Demografski_pod_OOK_2013.xls]
Priloga 2: Podatki meritev (preverjanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti) za
2011 za knjižnice Štajerskega območja.
[Datoteka: PRILOGA2_Meritve_Štajerska_20111231.xls]
Priloga 3: Primerjava podatkov o knjižnični dejavnosti iz meritev 2011 in letnih poročil 2014 za
knjižnice Štajerskega območja.
[Datoteka: PRILOGA3_Primerjava_Knj_dejavnost_2011-2014]
Priloga 4: Aktivni člani knjižnic po občinah za leto 2015.
[Datoteka: PRILOGA4_Člani_OOK_STA866_201603]
Priloga 5: Povzetek statističnih podatkov o knjižnicah Štajerskega območja (vir: BibSist)
[Datoteka: PRILOGA5_Bibsist_ŠTA_2011-2014_knjiznice_v_stevilkah]

