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Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice  
za leto 2020 

 

Polni naziv knjižnice: Mariborska knjižnica – Maribor Public Library 

Naslov (sedež): Rotovški trg 2, 2000 Maribor 

Odgovorna oseba: Dragica Turjak 

Telefon: 02 235 21 00 

Elektronska pošta: dragica.turjak@mb.sik.si 

 

Vsebine izvajanja posebnih nalog, ki jih knjižnica načrtuje1: 

 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij   

Strokovna pomoč knjižnicam območja   

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva   

Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja   

 

Cilji in kratka vsebina programa posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 20202 

 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij bomo v 

Mariborski knjižnici prilagajali možnostim. 

Za uporabnike Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju bomo nabavljali podatkovne 

zbirke, ki bodo dostopne tudi na daljavo: IUS Info, Encyclopedio Britannico in PressReader. Da 

bi omogočili dostopnost  zbirk, bomo v okviru možnosti zagotavljali dodatna lastna sredstva oz. 

bomo v primeru slabših pogojev nakupa prisiljeni katero od zbirk odpovedati.  

Na osnovi sporazuma med knjižnicami na območju bomo izvajali brezplačno medknjižnično 

izposojo za uporabnike celotnega območja OOK. 

 

V Mariborski knjižnici bomo s knjižnicama na območju (Knjižnica Lenart in Knjižnica Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica) sodelovali v skladu z njunimi potrebami. Pripravljali bomo strokovna 

usposabljanja in izmenjave dobrih praks med knjižnicami.  

Skozi Center za spodbujanje bralne pismenosti želimo ojačati zavedanje o pomenu bralne 

pismenosti ter izpostaviti pomen knjižnic in kompetenc knjižničarjev pri spodbujanju bralne 

pismenosti pri posameznikih. Vzpostaviti želimo sodelovanje in povezovanje knjižnic z drugimi 

akterji na tem področju v Sloveniji. 

Vodili bomo uredništvo in urejali portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si.  

Vodili bomo delovno skupino sistemskih administratorjev in informatikov OOK, v okviru katere se 

bomo trudili za udejanjanje razvojnih izhodišč na področju IKT, zajetih v dokumentu Strateške 

usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019 – 2028. 

V sodelovanju s knjižnicama na območju bomo začeli pripravljati izhodišča za merjenje vpliva 

knjižnic na okolje.  

V različnih medijih bomo trajno promovirali dejavnosti Mariborske knjižnice kot osrednje območne 

knjižnice. 

 

                                                      
1 Pravne in strokovne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje osrednje območne knjižnice (v nadaljnjem besedilu: 

OOK) dostopne na spletni strani: https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/ook-zakonodaja  
2 Prosimo vas za realno naravnano načrtovanje. Predvidena višina sredstev za izvajanje posebnih nalog za deset OOK v 

letu 2020 znaša 860.000 EUR.  

http://www.mk.gov.si/
https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/ook-zakonodaja
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Načrtovali in koordinirali bomo zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za 

knjižnice na svojem območju. Pri tem bomo sodelovali z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM), 

v skladu z Dogovorom med Mariborsko knjižnico in Univerzitetno knjižnico Maribor o sodelovanju 

in koordinaciji pri izvajanju domoznanske dejavnosti.  

V sodelovanju z drugimi OOK bomo izvajali aktivnosti za vzpostavitev in vzdrževanje digitalnega 

repozitorija za trajno ohranjanje digitalnih gradiv in sodelovali pri uvajanju prilagoditev Digitalne 

knjižnice Slovenije (dLib) za OOK. 

Projekti digitalizacije bodo potekali v vseh knjižnicah na območju in v UKM. 

V Mariborski knjižnici bomo digitalizirali rokopisno gradivo o župniji Ruše. Knjižnica Lenart bo 

digitalizirala drobne tiske iz zapuščine Rudolfa Pena. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 

Bistrica bo digitalizirala zbirko člankov o kulturni dediščini na območju med Pohorjem in Bočem 

ter nadaljevala z digitalizacijo starejših in novejših literarnih del lokalnih avtorjev. Univerzitetna 

knjižnica Maribor načrtuje nadaljevanje digitalizacije starejše mariborske periodike. 

 

Izločanje in usmerjanje knjižničnega gradiva bomo izvajali v skladu z določili za izločanje in 

odpis knjižničnega gradiva. 
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Specifikacija programa in specifikacija stroškov3 izvajanja posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice za leto 2020 

 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij   

 

1.1 območna zbirka, obseg dejavnosti, dostopnost in promocija 

Povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva za območno zbirko bomo zagotavljali z 

obveznim izvodom publikacij in z nakupom podatkovnih zbirk. 

Javna dostopnost 

dokumentov (vpišite 

spletni naslov) 

Spletni naslov:  

http://www.mb.sik.si/pomembni-dokumenti.html 

Upravljanje 

knjižnične zbirke 

http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_poli

tika2012_1.pdf 

http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Pomembni_dokumenti/Nabavna_politika_fi

lmski_center_predlog.pdf 

Letni načrt nakupa 

knjižničnega gradiva 

http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_zn

acaja/Nacrt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202020.pdf 

 

Navodila o izvajanju 

za uporabnike 

brezplačne 

medknjižnične 

izposoje  

http://www.mb.sik.si/medknjiznicna-izposoja.html 

Načrtovano izvajanje 

brezplačne 

medknjižnične 

izposoje znotraj 

območja OOK 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Medknjižnična 

izposoja je 

brezplačna za 

uporabnika 

OOK→OK OK→OOK OK→OK 

   

Pogoji in obseg brezplačne medknjižnične izposoje so določeni v dokumentu »Dogovor o izvajanju 

brezplačne medknjižnične izposoje za uporabnike med splošnimi knjižnicami na štajerskem 

območju«, ki je bil sklenjen med knjižnicami na območju leta 2016. 

 

Naročene podatkovne zbirke (naslovi, dostopnost) 

Za uporabnike Mariborske knjižnice in za uporabnike obeh knjižnic na območju bomo preko 

strežnika NUK-a omogočali oddaljeni dostop do naslednjih elektronskih virov: 

 

Podatkovna zbirka Cena v EUR 

IUS info   5.520,00  

Encyclopedia Britannica   5.800,00  (3.910 GBP + DDV) 

PressReader   5.300,00  (5.000 USD + DDV) 

Skupaj 16.620,00 

 

Obdržali bomo zbirki IUS info (Ius-info in Find-info) in Encyclopedio Britannico, zadovoljni pa smo 

tudi z uporabo zbirke časopisja Press Reader. Uporabo vseh treh zbirk bomo v letu 2020 še 

dodatno promovirali.  

                                                      
3 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo  v prilogi. 

http://www.mb.sik.si/pomembni-dokumenti.html
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika2012_1.pdf
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika2012_1.pdf
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Pomembni_dokumenti/Nabavna_politika_filmski_center_predlog.pdf
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Pomembni_dokumenti/Nabavna_politika_filmski_center_predlog.pdf
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nacrt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202020.pdf
http://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nacrt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202020.pdf
http://www.mb.sik.si/medknjiznicna-izposoja.html
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2. Strokovna pomoč knjižnicam območja  

Program je usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika4).  

 

2.1     svetovalno delo za območje OOK 

S knjižnicama na območju bomo sodelovali in jima v skladu z njunimi potrebami nudili strokovno 

pomoč v različnih oblikah, kot npr.:  

 pri strokovnem usposabljanju,  

 pri usposabljanju in svetovanju za uporabo podatkovnih zbirk,  

 pri pripravi in vnosu vsebin na Kamro,  

 pri bibliografski obdelavi knjižničnega gradiva ipd. 

 

Načrtujemo po en obisk v vsaki knjižnici, kjer bomo obravnavali aktualna vprašanja.  

 

2.1.1  strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju OOK 

Za zaposlene v knjižnicah na območju bomo pripravili eno celodnevno delavnico z izmenjavo 

dobrih praks. Obravnavali bomo aktualne teme. 

 

Zaposlene v knjižnicah na območju bomo redno vabili, da se udeležijo strokovnih usposabljanj, 

ki jih za svoje zaposlene pripravlja Mariborska knjižnica.  

 

2.1.2  promocija območnosti 

Promoviranje območne dejavnosti: 

 Spletna stran Mariborske knjižnice: trajno ažuriranje in dopolnjevanje vsebin o 

dejavnostih, ki so plod območnega sodelovanja in storitvah, ki jih s tem sodelovanjem 

ponujamo uporabnikom območja.  

 Facebook stran Mariborske knjižnice: objavljanje novic in informacij o delu, predvsem o 

domoznanstvu (Kamra …)   

 Informiranje zunanjih javnosti o pomenu sodelovanja med knjižnicami na območju in 

vsebin, nastalih s tem sodelovanjem v informativnih materialih knjižnice, v okviru različnih 

prireditev in dogodkov, v pogovorih z mediji itd. 

 Informiranje notranje javnosti (zaposlenih) o dejavnostih na področju območnosti na 

tematskih sestankih za zaposlene in v internem glasilu Informator. 

 

2.1.3  sodelovanje z nacionalno knjižnico 

Udeležili se bomo strokovnih usposabljanj, ki jih za svetovalno delo v OOK organizira Narodna in 

univerzitetna knjižnica (NUK): 
 

 Delavnica Oblikovalski način razmišljanja za knjižnice (Design thinking) (30. 1. ali 12. 2. 
2020) 

 Delavnica Pregled razvojnih dokumentov na državni ravni (17. 6. ali 5. 11. 2020) 

 Mednarodno sodelovanje z nizozemskimi knjižničarji – Erasmus+ (19. – 23. 10. 2020) 

 Izobraževanje za uporabo prilagojene Digitalne knjižnice Slovenije (če bo sprejeto v načrt 
dela za leto 2020) 

 Delavnica Informacijska varnostna politika  
 

Udeleževali se bomo sestankov, delavnic in delovnih skupin, ki jih bo za izvedbo načrtovanega 

programa pripravil NUK. Udeležili se bomo predvidoma po dveh skupnih sestankov direktorjev, 

koordinatorjev in sistemskih administratorjev in informatikov ter dveh sestankov delovnih skupin. 

 
Tudi v letu 2020 bomo vodili delovno skupino sistemskih administratorjev in informatikov OOK, v 
okviru katere se bomo trudili za udejanjanje strateških usmeritev na področju IKT. V ta namen 
bomo sodelovali pri pripravi osnovne podlage za informacijsko varnostno politiko v splošnih 

                                                      
4 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 
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knjižnicah. Sodelovali bomo pri vsebinski pripravi festivala eFest za leto 2021, pripravljali pa se 
bomo tudi na popis opreme IKT, predvidoma konec leta 2020.    
 

2.2     vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje OOK, država) 

2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja OOK  

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

/ 

2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja OOK 

(tu navedite, obrazložite v posebni prilogi) 

/  

2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

(projekte obrazložite v posebni prilogi) 

 

Sodelovali bomo pri aktivnem oblikovanju storitev, ki se že izvajajo na nacionalnem nivoju:  

 

 Kamra: nadaljevali bomo z vnosi digitalnih vsebin na skupni portal, prav tako bomo še 

naprej opravljali delo regijskega urednika portala. Predvidoma se bomo udeležili 2 

sestankov uredniškega odbora portala in srečanja vnašalcev.  

 Dobreknjige.si: nadaljevali bomo s kreiranjem in vnašanjem priporočil kakovostne 

literature. Prav tako bomo še dalje opravljali delo območnega urednika portala, v skladu s 

Smernicami za delo uredniškega odbora portala DobreKnjige.si. Predvidevamo 

organizacijo enega srečanja z vnašalci na štajerskem območju marca ali aprila. Udeležili 

se bomo predvidoma 2 sestankov uredniškega odbora in 2 sestankov nadzornega sveta. 

 Brezplačna medknjižnična izposoja za uporabnike na območju OOK: nadaljevali 

bomo z zdaj že utečeno prakso, uvedeno v letu 2016. 

 Center za spodbujanje bralne pismenosti: svoje aktivnosti bo izvajal v obliki 

izobraževalnih ali strokovno izpopolnjevalnih dogodkov na področju bralne kulture in 

bralne pismenosti  (obrazložitev v Prilogi 1). 

 Portal slovenskih splošnih knjižnic: po vzpostavitvi rednega delovanja bomo v 

Mariborski knjižnici prevzeli skrbništvo nad portalom in glavno uredništvo (več v Prilogi 2). 

 Obrazi slovenskih pokrajin: sodelovali bomo pri vzpostavitvi skupnega portala s tem, da 

bomo izvedli potrebna testiranja in prilagoditve biografskih gesel po prenosu na skupen 

portal. Po vzpostavitvi rednega delovanja bomo nadaljevali z vnosi opisov za Štajerce. 

Udeležili se bomo predvidoma 3 sestankov regijskih urednikov.  

 Udeležili se bomo festivala domoznanstva Domfest, ki bo predvidoma oktobra 2020 v 

Kranju. 

 Izobraževanja Učnega centra MKL: udeležili se bomo 4 usposabljanj, ki jih v svojem 

programu za koordinatorje OOK načrtuje Učni center MKL. 

 

2.2.4  skupni projekti mednarodnega sodelovanja 

/ 

2.3     sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju 

OOK ali v vsej državi  

Izvajali bomo že utečeno informacijsko opismenjevanje za uporabo podatkovnih zbirk, ki ga 

bomo razširili na nove ciljne skupine (strokovne srednje šole, zaposleni v občinskih upravah). 

 

2.4     analize razvitosti in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na območju OOK 

V sodelovanju s knjižnicama na območju bomo začeli pripravljati izhodišča za merjenje vpliva 

knjižnic na okolje.  

 

2.5     razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 
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Knjižnicama na območju bomo svetovali in jima po potrebi nudili strokovno pomoč na področju 

IKT. Podrobneje jima bomo predstavili Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah 

za obdobje 2019-2028.  

Z ARNES bomo sodelovali pri zbiranju podatkov o elementih IKT omrežja 

 

2.6     razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

Tudi v letu 2020 bomo sodelovali pri projektu Prostorska analiza mreže splošnih knjižnic (PAM), 

po potrebi bomo pripravili podatke z našega območja.  

S knjižnicama na območju bomo po potrebi sodelovali pri načrtovanju oz. vzdrževanju obstoječe 

knjižnične mreže. 

 

2.7     izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva s širšega 

območja OOK 

Zagotovili bomo mentorstvo za knjižnične delavce začetnike in za študente bibliotekarstva s 

širšega območja OOK.  

Nadaljevali bomo izvajanje programa izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih 

delavcev med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana.   

 

2.8     sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju OOK in skupen razvoj bibliopedagoških 

aktivnosti5 (ne izvedba!) 

/ 

2.9     knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 

Izvajali bomo že utečene servise za uporabnike s posebnimi potrebami. Nadaljevali bomo z 

dejavnostmi za širjenje bralne kulture med uporabnike s posebnimi potrebami in starejše.  

Nadaljevali bomo z izmenjavo dobrih praks pri delu z uporabniki s posebnimi potrebami.    

 

2.10    sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 

/ 

2.11    koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju OOK 

/ 

2.12    usklajevanje in načrtovanje vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah na območju 

OOK 

Knjižnicama na območju bomo po potrebi nudili pomoč in svetovanje pri rešitvah za posodobitev 

opreme IKT, s poudarkom na informacijski varnosti. 

 

 

Program je usklajen z Narodno in univerzitetno knjižnico, s Knjižnico Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica in s Knjižnico Lenart. 

 

 

 
3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

Program je koordiniran z nacionalno knjižnico (15. člen Pravilnika). 

 

3.1  načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice na območju 

OOK  

S knjižnicama na območju in z UKM bomo nadaljevali s koordiniranjem pridobivanja  serijskih 

publikacij domoznanskega značaja. Poudarek bo na občinskih, krajevnih in društvenih glasilih na 

območju z namenom čim bolj dopolniti knjižnično zalogo serijskih publikacij domoznanskega 

                                                      
5 Bibliopedagoško delo pomeni načrtno delo za izobraževanje in motiviranje za uporabo knjižnice, njenega gradiva in 

informacijskih virov ter razvijanje branja in bralne kulture. Bibliopedagoške aktivnosti so tudi svetovanje in pomoč 
posamezniku za samostojno izbiro in uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih virov. 
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značaja z našega območja. Z UKM bomo nadaljevali tudi koordiniranje pridobivanja drobnih tiskov 

z območja. 

 

3.2   informiranje zavezancev za obvezni izvod  

V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij bomo le-te prejemali in hranili tudi v letu 2020. 

Ob tem bomo o njihovih obveznostih sproti informirali zavezance za obvezni izvod. Predvidevamo, 

da bomo za informiranje zavezancev porabili 5 delovnih ur. 

 

3.3    posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici  

Spremljali bomo produkcijo domoznanskega gradiva na našem območju. NUK-u bomo 

posredovali informacije o morebitnih novih zavezancih za obvezni izvod. 

 

3.4   seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 

muzejih in arhivih) na območju OOK 

V letu 2020 načrtujemo nadaljevanje serije domoznanskih predavanj Domoznanski pomenki, ki jih 

bomo izvajali v enotah Mariborske knjižnice. Tokrat načrtujemo pogovor o igralcu Arnoldu 

Tovorniku v Knjižnici Selnica ob Dravi.  

Domoznanska predavanja nameravamo razširiti tako, da bomo k sodelovanju pritegnili priseljence, 

tj. tujce v lokalnem okolju, z namenom multikulturnega povezovanja. Pripravili bomo izhodišča za 

razširitev teh dogodkov. 

 

Na Glazerjevem posvetu v Knjižnici Ruše bomo v letu 2020 obravnavali zasebne knjižnice na 

območju Ruš in okolice. Govorili bomo tako o župnijskih kot tudi o osebnih knjižnicah, o njihovih 

fondih, o zgodovinskem pomenu njihovih fondov, njihovi likovni podobi ipd.   

 

Načrtujemo eno do dve predstavitvi portalov Kamra in dLib potencialnim novim partnerjem v 

domoznanskih projektih. V občinskih  oz. krajevnih glasilih nameravamo objaviti nekaj člankov o 

Kamri in njeni vsebini. 

 

3.5    organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega območja OOK 

Koordinirali bomo obdelavo člankov iz serijskih publikacij domoznanskega značaja v knjižnicah na 

območju, ki zaradi kadrovskega deficita same obdelave ne zmorejo. Kolegicam iz knjižnic na 

območju bomo po potrebi nudili pomoč pri obdelavi vseh vrst domoznanskega gradiva, s 

poudarkom na posebnostih tega gradiva. 

 

3.6     izvajanje normativne kontrole  

V skladu s katalogizacijskimi pravili bomo tudi v naslednjem letu izvajali normativno kontrolo za 

avtorje z našega območja. 

Ocenjujemo, da bomo v naslednjem letu opravili 50 revidiranih zapisov v sklopu normativne 

kontrole domoznanskega gradiva. 

 

3.7     izvajanje digitalizacije (projekte digitalizacije obrazložite v obliki projekta v posebni prilogi) 

Skupaj z drugimi OOK bomo v letu 2020 izvajali aktivnosti za vzpostavitev in vzdrževanje 

digitalnega repozitorija za trajno ohranjanje digitalnih gradiv. Udeleževali se bomo sestankov, 

predstavitev in delavnic, ki bodo organizirane v ta namen. 

Sodelovali bomo pri uvajanju prilagoditev Digitalne knjižnice Slovenije (dLib) za OOK, tako da 

bomo sodelovali pri testiranju novih rešitev in urejanju metapodatkov za digitalizirano gradivo z 

našega območja. Udeleževali se bomo sestankov, predstavitev in delavnic, ki bodo organizirane 

v ta namen. 

 

V Mariborski knjižnici bomo digitalizirali rokopisno gradivo iz 18. stoletja o župniji Ruše (več v 

Prilogi 3). Za gradivo, objavljeno na portalu dLib, bomo urejali potrebne metapodatke.  
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Knjižnica Lenart bo digitalizirala voščilnice in razglednice iz zapuščine Rudolfa Pena (Priloga 4).  

 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica bo nadaljevala z digitalizacijo zbirke člankov o 

kulturni dediščini na območju med Pohorjem in Bočem (Priloga 5). Prav tako bo nadaljevala z 

digitalizacijo starejših in novejših literarnih del lokalnih avtorjev (več v Prilogi 6). 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor načrtuje nadaljevanje digitalizacije starejše mariborske periodike 

(več v Prilogi 7). 

 

 

Program je usklajen z Narodno in univerzitetno knjižnico, s Knjižnico Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica, s Knjižnico Lenart in z Univerzitetno knjižnico 

Maribor. 

 

 

 
4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 

 

4.1      Ali zagotavljate stalno hrambo 

uradnih publikacij s svojega območja? 

DA           NE 

                 

4.2      Ali izvajate usmerjanje 

izločenega gradiva? 

DA           NE 

                 

4.3      Ali hranite za območje OOK 

pomembno gradivo, izločeno iz splošnih 

knjižnic na  območju OOK? 

DA           NE 

                

4.4      Ali hranite gradivo, ki ima status  

kulturnega spomenika regionalnega 

pomena? 

DA           NE 

                 

4.5      Ali hranite gradivo, ki ima status 

kulturnega spomenika lokalnega 

pomena? 

DA           NE 

                 

 

 

Načrtovane dejavnosti v zvezi z odpisovanjem oz. izgradnjo knjižnične zbirke, pomembne za širše 

območje OOK:  

Ravnali bomo v skladu z določili navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2003).  

 

Odpis in usmerjanje izločenega gradiva poteka po postopku, ki je predpisan v internem 

dokumentu MK 3/Navodilo št. 3 in je usklajen z zahtevami o usmerjanju izločenega knjižničnega 

gradiva z območja. 

 

Glede na potrebe bomo izvajali svetovanje za knjižnici na območju. 

 

 

Pripravil, naziv delovnega mesta:  

  Anka Rogina, bibliotekarka 

 

Datum: žig Podpis odgovorne osebe: 

 

24. 2. 2020                                                                             Dragica Turjak 
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Priloga 1  
 
Program Centra za spodbujanje bralne pismenosti 
 
Izvajalec: Mariborska knjižnica 
Strokovni sodelavci: sodelavci Mariborske knjižnice 
Zunanji sodelavci: strokovnjaki za področje bralne pismenosti, razvojne 
psihologije  
Ocena vrednosti: 2.300,00 EUR 
 

Center za spodbujanje bralne pismenosti je namenjen knjižničarjem vseh 
slovenskih splošnih knjižnic. Njegov dolgoročni cilj je zagotavljati relevantne 
informacije o dogajanjih na tem področju in usmerjanje delovanja posameznih 
knjižnic na tem področju. Center za spodbujanje bralne pismenosti bo tako imel 
v svojem vsakoletnem programu permanentno nalogo v slovenski knjižnični 
prostor prinesti tiste strokovne vsebine, tako v obliki izobraževalnih ali strokovno 
izpopolnjevalnih dogodkov kot v obliki strokovnih prispevkov ali monografij, ki 
bodo vplivale na izboljšanje kompetenc strokovnega kadra v knjižnicah. 
 
Center bo spodbujal zavedanje o pomenu bralne pismenosti v lokalnem okolju 
ter izkušnje iz tega področja prenašal in vpletal v sodelovanje in povezovanje z 
različnimi akterji v slovenskem prostoru. Izpostaviti želimo pomen knjižnic pri 
spodbujanju bralne pismenosti pri posameznikih ter opozoriti, da problem bralne 
pismenosti ni le problem mladih, temveč predvsem in tudi odraslih. 
 
 
V letu 2020 načrtujemo naslednje aktivnosti: 
 
1. ABC bralne pismenosti 2 (drugi posvet) 

Predviden termin: 28. maj 2020 
Kraj izvedbe: Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2 
 
Načrtujemo celodnevni dogodek, ki bo vključeval različna predavanja na 
temo bralne pismenosti (natančen program še nastaja). Namenjen bo v prvi 
vrsti strokovnim delavcem v knjižnicah.  
Cilji strokovnega dogodka so: 

 večje poznavanje področja bralne pismenosti  

 poznavanje in prepoznavanje vloge knjižnice pri razvoju bralne pismenosti 

 ozavestiti kompetence knjižničark in knjižničarjev za promocijo branja 

 vpliv na strokovno samopodobo knjižničark in knjižničarjev  

 

 

 

2. Dva sestanka koordinatorjev OOK na temo bralne pismenosti  
 

 Predstavitev osnovnih informacij o raziskavah na področju bralne 
pismenosti, informacije o portalu Pismen.si, informacije o mreži 
Družinske pismenosti ter možnih povezavah med knjižničnimi 
dejavnostmi in bralno pismenostjo 
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o Predviden termin: 16. april 2020 
o Kraj izvedbe: Mariborska knjižnica 

 Informacije o Nacionalnem mesecu skupnega branja 2020 in informacije 
koordinatorjev kulturno – umetnostne vzgoje (KUV) 

o Predviden termin: 16. oktober 2020 
o Kraj izvedbe: Mariborska knjižnica 

 
 
3. Dva obiska knjižnic na štajerskem območju  

Vsebina bo vezana na oblike dela za spodbujanje bralne pismenosti v 
sklopu modela proaktivne splošne knjižnice na področju bralne kulture in 
bralne pismenosti. Termine obiskov bo uskladila koordinatorka OOK.  

 
 

4. Sodelovanje na delovnih srečanjih drugih akterjev na področju bralne 
pismenosti: 

 Sodelovanje v skupini partnerjev Nacionalnega meseca skupnega branja 
2020 (predvideno trikrat letno) 

 Sodelovanje v skupini koordinatorjev mreže Družinske pismenosti  
(predvideno trikrat letno) 

 Sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS; povezava športa 
in branja) 

 Sodelovanje v mreži koordinatorjev kulturno – umetnostne vzgoje (KUV) 
(predvideno štirikrat letno) 

 Sodelovanje v skupini za izvedbo nacionalnega medresorskega posveta 
na temo bralne kulture (predvideno štirikrat letno) 

 
 

 

Za izvedbo tega sklopa programa predvidevamo naslednje odhodke: 
 

Avtorski honorarji (ABC bralne pismenosti) 2.000,00 EUR 

Oblikovanje in tisk gradiv 300,00 EUR 

Skupaj 2.300,00 EUR  

 
Predvidevamo prihodke iz kotizacij v višini 1.300,00 EUR.   
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Priloga 2 

 
Projekt skupnega spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic 
Knjižnice.si 
 
 
 
V letu 2020 bo portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si začel z rednim 
delovanjem. Skrbništvo nad portalom in glavno uredništvo bo prevzela 
Mariborska knjižnica. 
 
Najprej bomo oblikovali uredniški odbor portala, ki bo sestavljen iz po enega 
predstavnika vsake osrednje območne knjižnice in predstavnika Združenja 
splošnih knjižnic. Uredniški odbor se bo dogovoril za uredniško politiko, člani pa 
si bodo razdelili tematska področja. Urednik posameznega tematskega področja 
bo spremljal novosti na tem področju, po potrebi dopolnjeval in spreminjal 
vsebine. Glavni urednik bo skrbel za pregled nad vsebinami celotnega portala, 
za svoje tematsko področje, poleg tega pa bo koordiniral delo vseh članov 
uredništva, komuniciral z izvajalcem oz. vzdrževalcem spletnega portala, 
pomagal in svetoval članom uredništva, itd.  
 
V letu 2020 načrtujemo: 

 vzpostavitev delovanja uredniškega odbora 

 optimizacijo delovanja portala 

 vnos novih in dopolnjevanje obstoječih vsebin po posameznih tematskih 
področjih  

 kreiranje določenih strani v angleškem jeziku 

 promocijo portala v vseh vrstah medijev in na različnih dogodkih  
 
Skupni spletni portal slovenskih splošnih knjižnic bo nadomestil dosedanji portal 
Združenja splošnih knjižnic in ZSK bo tudi financiralo njegovo vzdrževanje. V 
okviru posebnih nalog OOK zato načrtujemo le stroške dela članov uredniškega 
odbora. 
Predvidevamo, da se bo uredniški odbor portala sestal na treh delovnih 
sestankih, ostala komunikacija med člani pa bo potekala po e-pošti in drugih 
medijih. Predvidevamo, da bo glavni urednik porabil 400 delovnih ur (tj. ca. 8 
ur/teden), uredniki posameznih tematskih področij pa po 60 delovnih ur (tj. ca. 5 
ur/mesec). 
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Priloga 3 

 
Naslov projekta: DIGITALIZACIJA STAREJŠEGA ROKOPISNEGA GRADIVA 
O ŽUPNIJI RUŠE 
 
 
Izvajalec projekta: Mariborska knjižnica 
Strokovni sodelavci: Nadškofijski arhiv Maribor, Župnija Marijinega imena Ruše 
Zunanji sodelavci: Mikrocop Ljubljana 
 
Ocena vrednosti projekta:  2.188,00 EUR 
 
Prioriteta projekta: 1 
 
Vsebinska utemeljitev projekta: 
 
Ruše so mesto z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino. Ime Ruše (Rouste) 
se prvič omeni leta 1091 v zvezi s Šentpavelskim samostanom, ki je tam imel 
svoje posesti. Že v 10. stoletju je bil kraj znan kot božja pot s svojo cerkvijo, 
posvečeno Materi božji. Med letoma 1645 in 1760 je v Rušah delovala znamenita 
latinska šola, v kateri se je šolalo več kot 6.600 dijakov. Župnija je bila 
ustanovljena ok. 1684. leta in danes hrani za zgodovino Ruš zelo pomembno 
kroniko iz 18. stoletja, imenovano Notata Rastensia, ki jo je sestavil duhovnik in 
kronist Jožef Avguštin Meznerič (Marian). Ruško župnišče prav tako hrani 
nadaljevanje Notate, in sicer Chronik von Maria Rast, ki jo je sestavil duhovnik 
Matija Wurzer. Zanimivo gradivo, vezano na ruško župnijo in kraj Ruše pa hrani 
tudi Nadškofijski arhiv Maribor. 
 
V digitalizacijo bo zajeto: 
  

 Notata Rastensia, 

 Chronik von Maria Rast, 

 trije urbarji iz 18. stoletja, 

 
Cilji projekta: Širša prepoznavnost ter dostopnost domoznanskega gradiva ter 
njegova zaščita in ohranitev. 
 
Ciljna publika: Vsi uporabniki knjižnice ter druga širša zainteresirana javnost. 
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Priloga: 4 

 
Naslov projekta: DIGITALIZACIJA ZAPUŠČINE RUDOLFA PENA 
 
 
Izvajalec projekta: Knjižnica Lenart 
 
Zunanji sodelavci: Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 
 
Ocena vrednosti projekta: 1.700,00 EUR 
 
Prioriteta projekta: 1 
 
 
Vsebinska utemeljitev projekta:  
 
Zapuščino Rudolfa Pena, začetnika povojnega knjižničarstva v Lenartu, 
sestavljajo knjige, osebna pisma, fotografski material in zbirka drobnih tiskov. Ta 
daje zapuščini še posebno etnološko vrednost in zanimivost. Zbirka voščilnic iz 
Penove zapuščine obsega več kot  dvesto voščilnic ter več kot sto razglednic – 
vedut, ki zgovorno pričajo o preteklih časih.   
 
V digitalizacijo bomo zajeli: 

 ca. 260 voščilnic 

 124 razglednic - vedut 
 
    
Zbirko bomo uredili in gradivo objavili na portalu Kamra.  
 
 
Cilji projekta:  
Ohraniti in zaščititi gradivo in narediti le-to dostopno širšemu krogu ljudi. 
 
Ciljna publika:  
Uporabniki knjižnice ter druga širša zainteresirana javnost. 
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Priloga 5 

 
Naslov projekta: DIGITALIZACIJA ZBIRNIH MAP ČLANKOV O KULTURNI 
DEDIŠČINI MED POHORJEM IN BOČEM  
 

Izvajalec projekta: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

 
Zunanji sodelavci: izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 

 
Ocena vrednosti projekta: 400,00 EUR 

 
Prioriteta projekta: 1 

 
Vsebinska utemeljitev projekta:  
 

Digitalizirali bomo dokumente, ki jih hranimo v naši domoznanski zbirki in se 
nanašajo na promocijo kulturne dediščine na območju občin Slovenska Bistrica, 
Oplotnica, Poljčane, Makole. Sem sodijo predvsem časopisni članki, drobni tiski 
(letaki, zloženke, publikacije, razglednice, fotografije, zemljevidi), ki so jih izdala 
društva, zavodi, ustanove z namenom promocije kraja, saj zajemajo informacije 
o zgodovini ter naravnih in kulturnih znamenitostih lokalnega okolja.   
Gradivo bo predano zunanjemu izvajalcu digitalizacije ter digitalizirano po 
ustreznih kriterijih (skeniranje, 300 dpi, barvno in črno-belo, predpriprava za dLib 
in Kamro, izdelava PDF/A). Gradivo bo v sklopu domoznanske dejavnosti 
objavljeno na portalu Kamra in dLib. 
 
Cilji projekta:  

 Zagotovitev splošne dostopnosti domoznanskega gradiva, ki se nanaša na 
promocijo kulturne dediščine na območju med Pohorjem in Bočem.  

 

 Zagotovitev trajnejše zaščite in ohranitve izvirnega rokopisnega gradiva, 
fotografij, časopisnih člankov, ki ga bo za potrebe vseživljenjskega učenja, 
informiranja, raziskovanja itd. nadomestila splošno dostopna digitalna 
različica. 

 
Ciljna publika:    
Uporabniki knjižnice, raziskovalci območja in vsa zainteresirana javnost.   
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Priloga 6 

 

Naslov projekta: DIGITALIZACIJA LITERARNIH DEL LOKALNIH AVTORJEV 
(nadaljevanje) 
 
Izvajalec projekta: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

 
Zunanji sodelavci: izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 

 
Ocena vrednosti projekta: 400,00 EUR 

 
Prioriteta projekta: 1 

 
Vsebinska utemeljitev projekta:  
 

Nadaljevali bomo z digitalizacijo starejših in novejših literarnih del, ki so jih 
ustvarili lokalni avtorji – članke, rokopise, dela brez ponatisov, tipkopise. 
Dokumenti se nahajajo v naši domoznanski zbirki, pridobivali pa jih bomo tudi od 
zunanjih ustanov in posameznikov, ki jih hranijo. 
Gradivo bo predano zunanjemu izvajalcu digitalizacije ter digitalizirano po 
ustreznih kriterijih (skeniranje, 300 dpi, barvno in črno-belo, predpriprava za dLib 
in Kamro, izdelava PDF/A). Gradivo bo v sklopu domoznanske dejavnosti 
objavljeno na portalu Kamra in dLib. 
 
 
Cilji projekta:  

 Zagotovitev splošne dostopnosti domoznanskega gradiva – literarnih del 
lokalnih avtorjev – v digitalni obliki. 

 

 Zagotovitev trajnejše zaščite in ohranitve izvirnega rokopisnega gradiva, 
literarnih del, ki ga bo za potrebe vseživljenjskega učenja, informiranja, 
raziskovanja itd. nadomestila splošno dostopna digitalna različica. 

 
Ciljna publika:    
Uporabniki knjižnice, raziskovalci območja in vsa zainteresirana javnost.   
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Priloga 7 

Naslov projekta: MARIBORSKA PERIODIKA (nadaljevanje) 

 

Izvajalec projekta: Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Enota za 
domoznanstvo in posebne zbirke 
Zunanji sodelavci: izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 
 
Ocena vrednosti projekta: 2.000,00 EUR 
 
Prioriteta projekta: 1 
 
Vsebinska utemeljitev projekta:  
V digitalizacijo bo zajeto naslednje gradivo: 
 
1. 
 
IZVESTJA Srednje vinarske in sadjarske šole ter dvoletne in enoletne 

vinarske in sadjarske šole v Mariboru / BERICHT DER 

STEIERMÄRKISCHEN LANDES OBST UND WEINBAUSCHULE BEI 

MARBURG A. DRAU  

 

Založništvo in izdelava - Marburg = Maribor : Verlag der Anstalt ; Graz : Verlag 

der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau, 1876-

1932 

Jezik - nemški, slovenski 

 

COBISS.SI-ID – 38567937 

 

1872—1932 

UKM, SRP 10632 

Letniki: 1875/1876-1899, 1901/1902, 1906, 1912/1913-1916/1917,1918 -

1927/1928, 1929/1930 

 

Skupaj: ca. 1.400 strani  

Nadaljevanje digitalizacije iz leta 2019, v letu 2020: 400 strani 

Ocenjena vrednost projekta v letu 2020: 240 EUR 

 

 

2.  

 

Steiermärkische Zeitschrift  

Založništvo in izdelava - Grätz : Leseverein am Joanneum, 1821-1848 

Jezik: nemški 
COBISS.SI-ID - 37337089 
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Signatura: R 9708 
Zaloga letnikov: 1821-1822, 1824-1838, 1840 
 

Skupaj: 4.700 strani  

Ocena vrednosti projekta:  2.700 EUR 

Digitalizacija bo izvedena v obsegu, ki ga bodo dopuščala odobrena 

sredstva. 

 

Vsebinska utemeljitev projekta:  

V digitalizacijo bo zajeta revija, ki prinaša domoznanske vsebine. Raritetna 

periodika bo tako dostopna širšemu krogu uporabnikov. 

 

 
3.  

 

Jahresbericht des philharmonischen Vereines.  

Založništvo in izdelava - In Marburg a/D : im Selbstverlage des Vereines, 

1882-1913 

Jezik: nemški 
COBISS.SI-ID - 1112965 
 
Signatura: R 10640 
Zaloga letnikov: 1881/1882-1912/1913 
 

Skupaj: 500 strani 

Ocena vrednosti projekta:  250 EUR 

 

Vsebinska utemeljitev projekta:  

V digitalizacijo bodo zajeta letna poročila, ki prinašajo domoznanske vsebine. 

Raritetna periodika bo tako dostopna širšemu krogu uporabnikov. 

 

 

4.  

 

Jahresbericht. Freiwillige Feuerwehr und deren Rettungsabteilung 

(Marburg/Drau). Založništvo in izdelava - Marburg/Drau : Der freiwillige 

Feuerwehr, [1871-191?] 

Jezik: nemški 
COBISS.SI-ID - 42372609 
 
Signatura: R 10639 
Zaloga letnikov: 1874-1878, 1882-1885, 1887-1891, 1893-1901, 1903-1905, 
1910, 1912-1913, 1917 
 

Skupaj: 1.200 strani 

Ocena vrednosti projekta:  600 EUR 
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Vsebinska utemeljitev projekta:  

V digitalizacijo bodo zajeta letna poročila mariborskih gasilcev od druge polovice 

19. stoletja pa do konca prve svetovne vojne. Prinašajo domoznanske vsebine. 

Raritetna periodika bo tako dostopna širšemu krogu uporabnikov. 

 

 

5. 

 

Ljubitelj krščanske umetnosti.  

Založništvo in izdelava - V Mariboru : Spomeniški svet Lavantinske škofije, 

1914 

Jezik: slovenski 
COBISS.SI-ID - 41469953 
Signatura: R A 182 a 
Zaloga letnikov: 1914 

 

Skupaj: 280  strani 

Ocena vrednosti projekta:  200 EUR 

 

 

Vsebinska utemeljitev projekta:  

V digitalizacijo bo zajeta pomembna mariborska revija s področja umetnostne 

zgodovine.  Prinaša tudi  domoznanske vsebine. Raritetna periodika bo tako 

dostopna širšemu krogu uporabnikov. 

 

 

Cilj projekta:  

Čim širšemu krogu uporabnikov bo omogočen online dostop do mariborske 

periodike,  hranjene v Zbirki raritet in stare periodike Univerzitetne knjižnice 

Maribor. Z digitalizacijo tovrstno gradivo postaja bolj vidno, prepoznavno in 

dostopno, hkrati pa tako skrbimo za mariborsko kulturno dediščino.  

Gradivo bo objavljeno na portalih Kamra in dLib in v Repozitoriju UKM 

 

Ciljna publika:  

Znanstvena in strokovna javnost, študenti, dijaki in drugi uporabniki knjižnice. 

 

 

 

 

 

 



Specifikacija stroškov 

Izvajanje  27. čl. ZKnj

Zagotavljanje 

povečanega in 

zahtevnejšega 

izbora knjižničnega 

gradiva in informacij

Strokovna pomoč 

knjižnicam 

območja

Koordinacija 

zbiranja, obdelave 

in hranjenja 

domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 

izločenega 

knjižničnega 

gradiva s svojega 

območja SKUPAJ MK Drugi viri SKUPAJ 

Stroški dela** 6.894,00 30.000,00 22.500,00 606,00 60.000,00 0,00 60.000,00

EPZ - delež skupnega obsega ur (%) 11,49 50,00 37,50 1,01 100,00

število oseb / zaposlenih 1 1 1 0 3

Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 0,00 0,00 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk 11.500,00 11.500,00 5.120,00 16.620,00

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva 11.500,00 11.500,00 5.120,00 16.620,00

Programski materialni stroški digitalizacije 6.688,00 6.688,00 0,00 6.688,00

Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stroški medknjižnične izposoje 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Programski materialni stroški (skupaj) 1.500,00 1.700,00 6.688,00 0,00 9.888,00 9.888,00

Načrtovani stroški SKUPAJ 19.894,00 31.700,00 29.188,00 606,00 81.388,00 5.120,00 86.508,00

Datum:        24. 2. 2020                                                               Žig: Odgovorna oseba:  Dragica Turjak

Sestavni del Priloge 1 so tabele s podrobno specifikacijo stroškov dela in specifikacijo stroškov po posameznih nalogah!

Knjižnica: Mariborska knjižnica

** Stroški dela vključujejo: plačni razred, prispevke in davke, ki se nanašajo na delo zaposlenih, regres, dodatke, stroške prevoza na delo in malice.

Priloga 1: Finančna zgradba izvajanja programa posebnih nalog OOK za leto 2020
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Priloga 1a

Razrez stroškov po številu oseb oziroma zaposlenih za izvajanje  posebnih nalog OOK

Zaposleni osebe /EPZ*:
Delež delovnega 

časa Plačni razred

Stroški dela (plača, 

prevoz, malica, 

regres, dodatki) število ur Skupaj EUR

1. 0,2 42 6.653,40 418 6.653,40

2. 1 40 30.589,20 2.088 30.589,20

3. 0,8 39 22.757,40 1.670 22.757,40

4. 0,00

5. 0,00

6. 0,00

7. 0,00

8. 0,00

9. 0,00

10. 0,00

skupaj: 2,00 60.000,00 4.176 60.000,00

*EPZ - ekvivalent polne 

zaposlitve

Obseg dela izvajanja posebnih nalog                                    

Izvajanje  27. čl. ZKnj

Zagotavljanje 

povečanega in 

zahtevnejšega 

izbora knjižničnega 

gradiva in 

informacij

Strokovna pomoč 

knjižnicam območja

Koordinacija 

zbiranja, obdelave 

in hranjenja 

domoznanskega 

gradiva

Usmerjanje 

izločenega 

knjižničnega 

gradiva s svojega 

območja SKUPAJ EUR

Število ur 480,00 2.088,00 1.566,00 42,00 4.176,00

Število oseb /zaposlenih 1 1 1 0 3

Število EPZ* 0,23 1,00 0,75 0,02 2,00

Specifikacija stroškov dela
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Priloga 1b

Specifikacija stroškov prve naloge:

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 6.894,00

-od tega stroški dela - MK 6.894,00

-od tega stroški dela - drugi viri 0,00

EPZ* - delež skupnega obsega ur (%) 0,23 EPZ - 11,49%

Stroški nakupa knjižničnega gradiva (brez podatkovnih 

zbirk) 0,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk - financiranih s strani 

MK 11.500,00

stroški nakupa podatkovnih zbirk - drugi viri 5.120,00

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva - 

financiranih s strani MK 11.500,00

Programski materialni stroški (npr. oprema gradiva, 

medknjižnična izposoja …) 1.500,00

Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 0,00

Stroški izobraževanj 0,00

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 

stroškov 1.500,00

Stroški medknjižnične izposoje na območju 1.500,00

Stroški skupaj 19.894,00

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroške dela smo izračunali za zaposlene v predvidenem obsegu zaposlitve oziroma ekvivalentu 0,23 EPZ. 

Upoštevali smo delovna mesta iz sprejete sistematizacije delovnih mest v skladu z Zakonom o sistemu plač v 

javnem sektorju. Poleg določb ZSPJS smo pri izračunu upoštevali določbe Kolektivne pogodbe za javni sektor  

in drugo predpisano plačno zakonodajo.  Predvideli smo stroške medknjižnične izposoje v višini 500,00 EUR 

na osrednjo knjižnico v mreži osrednje območne knjižnice. 
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Priloga 1b

Obseg nakupa

Število potencialnih uporabnikov* 240.020

Število/enot

Povprečna 

/predvidena 

cena Skupaj

Podatkovne zbirke 3 5.540,00 16.620,00

Serijske publikacije ali kontinuirani viri 0 0,00

Monografske publikacije 0 0,00

Neknjižno gradivo 0 0,00

Skupaj knjižnično gradivo 0 0,00

Skupaj knjižnično gradivo + podatkovne zbirke 3 16.620,00

Viri financiranja: znesek v EUR

Stroški nakupa podatkovnih zbirk - financiranih s strani 

MK 11.500,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk - drugi viri 5.120,00

Skupaj stroški podatkovnih zbirk 16.620,00

*SURS na 1.7. tekoče leto
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Priloga 1c

Specifikacija stroškov druge naloge:

Strokovna pomoč knjižnicam območja

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 30.000,00

-od tega stroški dela - MK 30.000,00

-od tega stroški dela - drugi viri 0,00

EPZ*- delež skupnega obsega ur (%) 1,00 EPZ - 50,00%

Programski materialni stroški 1.700,00

Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 700,00

Stroški izobraževanj 0,00

Potni stroški 700,00

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 

stroškov 1.000,00

Center za spodbujanje bralne pismenosti 1.000,00

Stroški skupaj 31.700,00

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroške dela smo izračunali za zaposlene v predvidenem obsegu zaposlitve oziroma ekvivalentu 1,00 

EPZ. Upoštevali smo delovna mesta iz sprejete sistematizacije delovnih mest v skladu z Zakonom o 

sistemu plač v javnem sektorju. Poleg določb ZSPJS smo pri izračunu upoštevali določbe Kolektivne 

pogodbe za javni sektor  in drugo predpisano plačno zakonodajo.  

Predvideli smo potne stroške za udeležbo na 5 izobraževanjih in 8 sestankih, ki jih organizira NUK in 

smo jih v vsebinskem delu navedli pod točko 2.1.3. 

Pod točko 2.2.3. v vsebinskem delu programa smo predvideli: udeležbo na 2 sestankih urednikov in 

enem srečanju vnašalcev Kamre; udeležbo na 2 sestankih uredniškega odbora in 2 sestankih 

nadzornega sveta portala Dobre knjige; udeležbo na 3 sestankih uredniškega odbora portala Obrazi 

slovenskih pokrajin; udeležbo na festivalu domoznanstva Domfest; udeležbo na 4 izobraževanjih v 

organizaciji Učnega centra MKL.

Stroški dejavnosti Centra za spodbujanje bralne pismenosti so navedeni v Prilogi 1. Ocenili smo jih na 

2.300 EUR, predvidevamo pa okoli 1.300 EUR prihodka iz kotizacij, tako da smo v specifikaciji 

stroškov navedli le razliko 1.000 EUR. 
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Priloga 1d

Specifikacija stroškov tretje naloge:

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 22.500,00

-od tega stroški dela - MK 22.500,00

-od tega stroški dela - drugi viri 0,00

EPZ* - delež skupnega obsega ur (%) 0,75 EPZ - 37,50%

Programski materialni stroški digitalizacije 6.688,00

Programski materialni stroški 6.688,00

Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 0,00

Stroški izobraževanj 0,00

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 

stroškov 6.688,00

Digitalizacija - financiranje MK 6.688,00

Digitalizacija - drugi viri 0,00

Stroški skupaj 29.188,00

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroške dela smo izračunali za zaposlene v predvidenem obsegu zaposlitve oziroma ekvivalentu 0,75 

EPZ. Upoštevali smo delovna mesta iz sprejete sistematizacije delovnih mest v skladu z Zakonom o 

sistemu plač v javnem sektorju. Poleg določb ZSPJS smo pri izračunu upoštevali določbe Kolektivne 

pogodbe za javni sektor  in drugo predpisano plačno zakonodajo.    Stroški posameznih projektov 

digitalizacije so navedeni v Prilogah 3 do 7. 
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Priloga 1e

Specifikacija stroškov četrte naloge:

Usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja

Specifikacija stroškov znesek v EUR

Stroški dela 606,00

-od tega stroški dela - MK 606,00

-od tega stroški dela - drugi viri

EPZ* - delež skupnega obsega ur (%) 0,02 EPZ - 1,01%

Programski materialni stroški 0,00

Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 0,00

Stroški izobraževanj

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 

stroškov 0,00

Stroški skupaj 606,00

*EPZ - ekvivalent polne zaposlitve

Obrazložitev izračuna:

Stroške dela smo izračunali za zaposlene v predvidenem obsegu zaposlitve oziroma ekvivalentu 0,02 

EPZ. Upoštevali smo delovna mesta iz sprejete sistematizacije delovnih mest v skladu z Zakonom o 

sistemu plač v javnem sektorju. Poleg določb ZSPJS smo pri izračunu upoštevali določbe Kolektivne 

pogodbe za javni sektor  in drugo predpisano plačno zakonodajo.  
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