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Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice  
za leto 2021 

 

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 načrtuje: 

 

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 

20211: 

 

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 IUS Info, Encyclopedio Britannico in PressReader, ki bodo dostopne tudi na daljavo. Za 

kontinuirano 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.  

Skrbeli bomo za razvoj portala slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si, ga urejali in vodili 

uredniški odbor.  

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. Z izvajanjem nacionalne koordinacije za področje bralne kulture 

med splošnimi knjižnicami v okviru kulturno umetniške vzgoje (KUV) želimo okrepiti 

medresorsko sodelovanje na tem področju.  

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

se bomo trudili za udejanjanje Strateških usmeritev na področju IKT v splošnih knjižnicah za 

obdobje 2019 – 2028. 

S sodelovanjem pri skupnih projektih na nacionalni ravni bomo aktivno delovali za 

enakomernejši razvoj knjižničarstva v Sloveniji.  

V različnih medijih bomo trajno promovirali dejavnosti Mariborske knjižnice kot osrednje 

območne knjižnice. 

 

                                                      
1 Prosimo vas za realno naravnano načrtovanje. Predvidena višina sredstev za izvajanje posebnih nalog za deset OOK v 

letu 2021 znaša 860.000 EUR.  

http://www.mk.gov.si/
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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 obravnavali osnutek Pravil za bibliografsko obdelavo 

zapuščinskih in rokopisnih fondov, izvajali aktivnosti za vzpostavitev digitalnega repozitorija za 

trajno ohranjanje digitalnih gradiv in sodelovali pri uvajanju prilagoditev Digitalne knjižnice 

Slovenije (dLib) za OOK. 

S pripravo domoznanskih dogodkov želimo doseči večje zavedanje o lokalni zgodovini, še 

posebej želimo obeležiti 30. obletnico osamosvojitve Slovenije.  

V vseh knjižnicah na območju in v UKM bomo nadaljevali s projekti digitalizacije: v Mariborski 

knjižnici bomo nadaljevali z digitalizacijo revije Lovec, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 

Bistrica bo nadaljevala z digitalizacijo zbirke člankov o kulturni dediščini ter starejših in novejših 

literarnih del lokalnih avtorjev, Univerzitetna knjižnica Maribor pa bo nadaljevala z digitalizacijo 

starejše mariborske periodike. Knjižnica Lenart bo digitalizirala del zbirke slovenjegoriškega 

domoljuba Davorina Poliča. 

 

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 stroškov2 izvajanja posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice za leto 2021 

 
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:  

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

Upravljanje 

knjižnične zbirke 

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika2012_1.pdf  

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Pomembni_dokumenti/Nabavna_politika_filmski_center_p

redlog.pdf 

Letni načrt nakupa 

knjižničnega gradiva 

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Na%C4%

8Drt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202021.pdf 

 

Navodila o izvajanju 

za uporabnike 

brezplačne 

medknjižnične 

izposoje  

https://www.mb.sik.si/medknjiznicna-izposoja2020.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 in FinD-Info   5.520,00  

Encyclopedia Britannica   5.800,00  (3.910 GBP + DDV) 

PressReader   4.680,00  (5.200 USD + DDV) 

Skupaj 16.000,00 

 

Tudi v letu 2021 bomo obdržali zbirke IUS info (Ius-info in FinD-info), Encyclopedio Britannico in zbirko 

časopisja Press Reader. Uporabo vseh treh zbirk bomo intenzivno promovirali. 

 

 

                                                      
2 Specifikacija stroškov z obrazložitvijo  v prilogi. 

https://www.mb.sik.si/pomembni-dokumenti.html
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika2012_1.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Na%C4%8Drt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202021.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Na%C4%8Drt%20nakupa%20knjiznicnega%20gradiva%202021.pdf
https://www.mb.sik.si/medknjiznicna-izposoja2020.html
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2. Strokovna pomoč knjižnicam območja  

Program je usklajen z nacionalno knjižnico (7. člen Pravilnika3).  

 

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 in dogodkih, 

predvsem o domoznanstvu (Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin …)   

• 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 oz. drugih dogodkov, v kolikor jih bo za OOK 

organizirala Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK). Sodelovali bomo s konzorcijem COSEC in 

omogočali oddaljen dostop do e-virov prek NUK-ovega strežnika.    

 

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:  

                                                      
3 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. list RS št. 88/03; v nadaljevanju: Pravilnik). 



5 

 

• 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 predstavitve prenovljenega portala z 

izobraževanjem za vnos vsebin.  

• 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. Udeležili se bomo 

predvidoma 4 sestankov uredniškega odbora, od tega dveh v živo, ostalih pa prek 

aplikacije ZOOM ali e-pošte. Sodelovali bomo pri pripravi programa in izvedbi strokovnega 

posveta.   

• Brezplačna medknjižnična izposoja za uporabnike na območju OOK: nadaljevali 

bomo z zdaj že utečeno prakso, uvedeno v letu 2016. V srednjeročnem obdobju so 

predvidene posodobitve storitve, zato bomo sodelovali pri pripravi vprašalnika, s katerim 

želijo nosilci projekta preveriti možnosti nadgradnje. Prav tako bomo sodelovali pri pripravi 

predloga enotnega pravilnika za izvajanje medknjižnične izposoje. Za te aktivnosti bomo 

predvidoma porabili 20 delovnih ur. 

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

izobraževalnih ali strokovno izpopolnjevalnih dogodkov na področju bralne kulture in 

bralne pismenosti ter na področju nacionalne koordinacije za področje bralne kulture med 

splošnimi knjižnicami v okviru kulturno umetniške vzgoje (obrazložitev v Prilogi 1). 

V naslednjem petletnem obdobju bo center zasledoval predvsem naslednje cilje:  

✓ zagotavljati  relevantne informacije o dogajanjih na področju bralne pismenosti  

✓ zagotavljati aktualne strokovne vsebine, ki bodo vplivale na izboljšanje kompetenc 

strokovnega kadra v knjižnicah 

✓ usmerjanje delovanja posameznih knjižnic na tem področju 

• Portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si: v Mariborski knjižnici bomo skrbeli za 

ažurno delovanje in razvoj portala ter opravljali naloge glavnega urednika (podrobneje v 

Prilogi 2). 

• Obrazi slovenskih pokrajin: v okviru kadrovskih možnosti bomo nadaljevali z vnosi 

opisov za Štajerce. Opravljali bomo delo regijskega urednika portala in sodelovali pri 

skupnih razvojnih in promocijskih aktivnostih, za kar bomo predvidoma porabili 40 

delovnih ur. Udeležili se bomo predvidoma 4 sestankov regijskih urednikov, od tega enega 

v živo, ostalih treh pa prek aplikacije ZOOM.  

• Izobraževanja Učnega centra MKL: udeležili se bomo usposabljanj, predvidoma osmih, 

ki jih v svojem programu za koordinatorje OOK načrtuje Učni center MKL. 
 
Še naprej bomo vodili delovno skupino sistemskih administratorjev in informatikov OOK, pri 
čemer se bomo trudili obdržati kontinuiteto delovanja, saj je fluktuacija kadrov v knjižnicah na tem 
področju velika. Glavni vsebinski cilj delovanja skupine v letu 2021 ostaja udejanjanje strateških 
usmeritev na področju IKT. Člani skupine bodo sodelovali pri vsebinski pripravi festivala eFest, ki 
ga bo organizirala Osrednja knjižnica Celje. V ta namen bo vsak član skupine potreboval 
predvidoma 20 delovnih ur. Načrtujemo dva sestanka skupine prek aplikacije ZOOM. Operativno 
delo bo še naprej potekalo s komunikacijo po e-pošti.  

V naslednjem petletnem obdobju bo skupina zasledovala predvsem naslednje cilje:  
✓ nemoteno delovanje IKT sistemov in sprotno reševanje problemov   

✓ udejanjanje strateških usmeritev na področju IKT na osnovi že sprejetega dokumenta 

Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028  

✓ spremljanje in prilagajanje novostim na področju IKT. 

 

Aktivno bomo sodelovali pri delu delovne skupine domoznancev. Skupaj z drugimi OOK bomo 

v letu 2021 obravnavali osnutek Pravil za bibliografsko obdelavo zapuščinskih in rokopisnih 

fondov, ki ga pripravlja NUK. Sodelovali bomo pri aktivnostih s področja  trajnega ohranjanja 

digitalnih gradiv, pri uvajanju lokalnih prilagoditev Digitalne knjižnice Slovenije (dLib) in pri 

delavnici o obstoječih praksah varovanja, pogojev dostopa in reproduciranja domoznanskega 
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gradiva v knjižnicah. Udeležili se bomo predvidoma dveh sestankov, od tega enega v živo, enega 

pa prek aplikacije ZOOM. 
 
Sodelovali bomo v novoustanovljeni interventni covid skupini OOK, ki jo sestavljajo koordinatorji 
OOK. Skupina bo sledila spremembam zaradi covid, zagotavljala nove rešitve in hitro prilagajanje 
knjižnic danim pogojem delovanja, skrbela za širitev in promocijo dobrih praks, itd. Vloga 
Mariborske knjižnice v skupini bo predvsem zasnova in oblikovanje virtualnih vsebin na portalu 
Knjižnice.si. Skupino bo vodila predstavnica Knjižnice Koper.   
 
S skupino nacionalne koordinacije splošnih knjižnic za področje ranljivih skupin uporabnikov in 
skupin s posebnimi potrebami, ki jo sestavljajo Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Pokrajinska in 
študijska knjižnica Murska Sobota in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, bomo 
sodelovali  pri zasnovi, izvedbi in vrednotenju raziskave z delovnim naslovom Knjižnične storitve 
za seniorje v splošnih knjižnicah. Raziskava bo izvedena med vsemi slovenskimi splošnimi 
knjižnicami.  
 

Udeležili se bomo skupnih sestankov direktorjev, koordinatorjev in sistemskih administratorjev in 

informatikov ter sestankov delovnih skupin za izvedbo načrtovanega programa. Predvidoma bo 

po en sestanek vsake skupine izveden v živo, sicer pa bomo uporabljali sodobne načine 

komunikacije, kot npr. Teams, ZOOM, ipd. 

 

Za izvedbo in sodelovanje na predvidenih sestankih, kot tudi za komuniciranje s knjižnicami na 

območju, bomo nabavili eno licenco osnovne PRO verzije aplikacije ZOOM (predviden strošek 

letne licence je 139 eur + ddv).  

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. 

 

2.4     analize razvitosti in razvojnih potreb knjižnične dejavnosti na območju OOK 

/ 

2.5     razvojne potrebe glede informacijske tehnologije za posamezno območje OOK 

Knjižnicama na območju bomo svetovali in jima po potrebi nudili strokovno pomoč na področju 

IKT. Skupaj se bomo trudili za izvajanje Strateških usmeritev na področju IKT v splošnih knjižnicah 

za obdobje 2019-2028.  

 

2.6     razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež 

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

aktivnosti4 (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 

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 2021. 

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 2021 načrtujemo nadaljevanje serije domoznanskih predavanj Domoznanski pomenki, ki jih 

bomo izvajali v enotah Mariborske knjižnice. Tokrat nameravamo obravnavati oblačilno kulturo v 

Mariboru nekoč in danes.   

 

                                                      
4 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. 



8 

 

Domoznanska predavanja se bomo trudili razširiti tako, da bomo k sodelovanju pritegnili 

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

izhodišča za razširitev teh dogodkov (preneseno iz prejšnjega leta) . 

 

Skupaj z občino Lovrenc na Pohorju bomo pregledali in uredili zbirko vaškega posebneža Jakoba 

Pauliča Sadonika (http://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?id=5906). V marcu 2021 

načrtujemo predstavitev zbornika s 7. Glazerjevega posveta v Lovrencu na Pohorju in ogled 

Sadonikove zbirke.  

 

V letu 2021 bomo k obeleženju dogodkov, povezanih z osamosvojitvijo Slovenije, povabili 

Območna združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Maribor, Kungota, Pesnica, Šentilj in 

Ruše ter Policijsko veteransko društvo Sever Maribor. Zbrati želimo čim več slikovnega gradiva 

ter spominov in pričevanj iz obdobja pred 30 leti na območju Maribora in okoliških krajev. Gradivo 

bomo predstavili na portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra. V kolikor 

bodo zdravstvene razmere to dopuščale, želimo organizirati tudi pogovor z nekaterimi vidnimi 

posamezniki s Štajerskega območja. 

 

Na tradicionalnem Glazerjevem posvetu v Knjižnici Ruše bomo v letu 2021 obravnavali temo 

Znameniti Rušani in biografski leksikoni. 

 

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) 

V Mariborski knjižnici bomo nadaljevali z digitalizacijo 5 letnikov glasila Lovec (Priloga 3).  Za 

gradivo, objavljeno na portalu dLib, bomo urejali potrebne metapodatke.  

 

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

kulturni dediščini na območju med Pohorjem in Bočem ter z digitalizacijo starejših in novejših 

literarnih del lokalnih avtorjev (Priloga 4). 

 

Knjižnica Lenart bo digitalizirala del domoznanske Poličeve zbirke (Priloga 5).  

 

Univerzitetna knjižnica Maribor načrtuje nadaljevanje digitalizacije starejše mariborske periodike 

(več v Prilogi 6). 

 

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

Bistrica, s Knjižnico Lenart in z Univerzitetno knjižnico Maribor. 

 

http://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?id=5906
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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: 

 

23. 2. 2021              Dragica Turjak 
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Priloga 1  
 
Program Centra za spodbujanje bralne pismenosti za 2021 
 
Izvajalec: Mariborska knjižnica 
Strokovni sodelavci: sodelavci Mariborske knjižnice 
Zunanji sodelavci: strokovnjaki za področje bralne pismenosti, razvojne 
psihologije, nevroznanosti  
 
Ocena vrednosti: 1.000,00 EUR 
 

 
Center je namenjen knjižničarjem vseh slovenskih splošnih knjižnic z 
dolgoročnim ciljem, zagotoviti relevantne informacije o dogajanjih na področju 
bralne pismenosti 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 je v letu 2020 (na pobudo Ministrstva za kulturo) prevzel nacionalno 
koordinacijo za področje bralne kulture med splošnimi knjižnicami v okviru 
kulturno umetniške vzgoje (KUV) ter postal nosilec snovanja in izvajanja 
nacionalnega medresorskega programa #športajmoinberimo.  
Zato v program Centra za leto 2021 umeščamo tudi posodobitev strokovnih 
podlag. S strokovnimi predavanji bo v različnih okoljih predstavljal Nacionalno 
strategijo za razvoj bralne pismenosti. 
 
Program Centra za spodbujanje bralne pismenosti, aktivnosti v širšem 
slovenskem prostoru: 

- ABC bralne pismenosti 3 (posvet): 8. oktober  (predviden online/video 
dogodek) 

- Dva sestanka koordinatorjev OOK na temo bralne pismenosti:  
- 19. 5.: predstavitev osnovnih informacij o raziskavah na področju 

bralne pismenosti, informacije o portalu Pismen.si, informacije o 
mreži Družinske pismenosti ter možnimi povezavami med 
knjižničnimi dejavnostmi in bralno pismenostjo, informacije o 
koordinaciji KUV, predstavitev medresorskega nacionalnega 
programa #športajmoinberimo 2020 

- 19. 10.: informacije o Nacionalnem mesecu skupnega branja 
koordinatorjev KUV, predstavitev medresorskega nacionalnega 
programa #športajmoinberimo 2021 

- Dva obiska knjižnic na območju OOK: Knjižnica Lenart in Knjižnica 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (vsebina vezana na oblike dela za 
spodbujanje bralne pismenosti v sklopu modela proaktivne splošne 
knjižnice na področju bralne kulture in bralne pismenosti) 

- Raziskava, ki je vezana na nalogo nacionalne koordinacije splošnih 
knjižnic za področje bralne kulture v sklopu KUV: raziskava o prisotnosti 
elementov modela proaktivne splošne knjižnice za bralno pismenost in 
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bralno kulturo med slovenskimi splošnimi knjižnicami: zasnova raziskave 
(program raziskave je zastavljen za obdobje 2021-2023: zasnova, 
izvedba, vrednotenje).  

- Sodelovanje na delovnih srečanjih 
- Sodelovanje v skupini partnerjev Nacionalnega meseca 

skupnega branja 2021 (predvideno trikrat letno) 
- Sodelovanje v skupini koordinatorjev mreže Družinske 

pismenosti  (predvideno trikrat letno) 
- Sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije (povezava 

športa in branja) 
- Sodelovanje v mreži koordinatorjev KUV (predvideno štirikrat 

letno) 
- Sodelovanje pri izvedbi nacionalnega medresorskega programa 

#športajmoinberimo (predvideno trikrat letno) 
- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi medresorskih nacionalnih 

posvetov na področju bralne kulture in bralne pismenosti 
(predvideno štirikrat letno) 

 
V času priprave programa veljajo še vedno priporočila NIJZ, ki odsvetujejo 
izvajanje izobraževalnih dejavnosti v zaprtih prostorih ter omejujejo udeležbo na 
strokovnih dogodkih na število do 50 ljudi. V kolikor bo to ostalo v veljavi tudi v 
naslednjem letu, bomo načrtovali izvedbo izobraževalnega dogodka v digitalnem 
okolju. V primeru takšne izvedbe bo udeležba brez kotizacije in zato bomo v 
program lahko umestili le avtorje, ki bodo pripravljeni sodelovati brezplačno (brez 
izplačila avtorskega honorarja). 
 
 

Za izvedbo tega sklopa programa predvidevamo naslednje odhodke: 
 

Oblikovanje in tisk gradiv, oblikovanje video 
posnetkov 

1.000,00 EUR 

Skupaj 1.000,00 EUR  
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Priloga 2 

 
Skupni spletni portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si 
 
 
 
V letu 2021 bo portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si redno deloval. 
Skrbništvo nad portalom in glavno uredništvo bo izvajala Mariborska knjižnica. 
 
Uredniški odbor portala, ki je sestavljen iz po enega predstavnika vsake OOK in 
predstavnika ZSK, bo skrbel za ažurno spremljanje dogajanja na področju 
splošnega knjižničarstva in redno posodabljanje vsebin portala. V ta namen bodo 
uredniki spreminjali in dopolnjevali posamezne tematske sklope. Uredništvo si bo 
prizadevalo, da bo portal postal osrednja informacijska točka o delovanju 
splošnih knjižnic, tako za uporabnike kot strokovno in druge zainteresirane 
javnosti.  
Glavna urednica bo skrbela za pregled nad vsebinami celotnega portala, za svoje 
tematsko področje, poleg tega pa bo koordinirala delo vseh članov uredništva, 
pomagala in svetovala članom uredništva, komunicirala z izvajalcem oz. 
vzdrževalcem spletnega portala, itd.  
 
V letu 2021 načrtujemo: 

• oblikovanje, pripravo in vnos novih vsebin (npr. vsebine, povezane z 
epidemijo covid) 

• dopolnjevanje in morebitno preoblikovanje obstoječih vsebin po 
posameznih tematskih področjih  

• dokončno ureditev razmerij med deležniki pri upravljanju portala 

• nadaljnjo optimizacijo delovanja portala 

• celovit pristop k prevodu portala v angleški jezik 

• povečanje aktivnosti za vse vrste promocije portala (članki, prispevki, 

materialno gradivo (npr. kazalke), družbena omrežja, predstavitve raznim 

javnostim, itd.) 

• povezovanje z drugimi portali, ki delujejo v okviru OOK (Kamra, Dobre 

knjige, Obrazi slovenskih pokrajin) 

 
Predvidevamo, da se bo uredniški odbor portala sestal na enem delovnem 
sestanku v živo, ostala komunikacija med člani pa bo potekala po e-pošti in drugih 
medijih, npr. ZOOM. Predvidevamo, da bo glavna urednica porabila 500 delovnih 
ur (tj. ca. 10 ur/teden), namestnica glavne urednice in moderator forumov po 150 
delovnih ur (tj. ca. 12 ur/mesec), uredniki posameznih tematskih področij pa po 
90 delovnih ur (tj. ca. 8 ur/mesec). 
 
Za vzdrževanje portala načrtujemo sklenitev vzdrževalne pogodbe z dosedanjim 
izvajalcem (TrueCAD d.o.o.) v predvidenem znesku 4.000,00 EUR. Veliko večino 
dela pri posodabljanju vsebin na portalu bodo opravili člani uredniškega odbora, 
vključitev zunanjih sodelavcev načrtujemo le za prevajanje. Stroške dela vseh 
enajstih članov uredniškega odbora načrtujemo v višini 0,75 EPZ.  
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V  naslednjem petletnem obdobju si bo uredništvo portala prizadevalo, da bo 
portal v javnosti prepoznan kot osrednja informacijska točka o delovanju splošnih 
knjižnic, tako za uporabnike kot strokovno javnost in druge zainteresirane 
javnosti, tako doma kot v tujini. V ta namen bo uredniški odbor portala skrbel za 
ažurno spremljanje dogajanja na področju splošnega knjižničarstva in redno 
posodabljanje vsebin portala.  
 
V letih  2021 do 2026 si bomo prizadevali za:  

✓ oblikovanje, pripravo in vnos novih vsebin  
✓ dopolnjevanje in potrebno preoblikovanje obstoječih vsebin po 

posameznih tematskih področjih 
✓ čim boljši prikaz in promocijo delovanja splošnih knjižnic z namenom 

povečanja zavedanja o socialni, izobraževalni, kulturni, itd. vlogi splošnih 
knjižnic v javnosti (zagovorništvo) 

✓ ponudbo vsebin, ki bodo podpirale strokovni napredek splošnih knjižnic in 
knjižničarjev 

✓ celovit pristop k prevodu portala v angleški jezik 
✓ permanentno optimizacijo delovanja portala 
✓ izboljšanje delovanja iskalnika  
✓ sodelovanje pri načrtovani uvedbi metaiskalnika za vse portale 

(predvidoma v letu 2023) 
✓ povezovanje z drugimi portali, ki delujejo v okviru OOK (Kamra, Dobre 

knjige, Obrazi slovenskih pokrajin) 
✓ čim bolj učinkovito promocijo portala  
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5-letni strateški načrt razvoja portalov Dobreknjige.si, Kamra, Knjižnice.si in Obrazi 

slovenskih pokrajin – FINANČNI DEL 

 

 

STROŠEK 

(vrsta) 

 

 

Dobreknjige.si 

 

Kamra 

 

Knjižnice.si 

Obrazi 

slovenskih 

pokrajin 

 

Večji finančni 

vložek 

(nadgradnja, 

vzpostavitev 

nove platforme 

ipd.) 

 

2021  2021 12.000 

eur5 

2021  2021  

2022 

 

30.000 

eur6 

2022 

 

 2022 

 

 2022 

 

 

2023 

 

 2023 

 

 2023 

 

 2023 

 

 

2024 

 

 2024 

 

 2024 

 

 2024 

 

 

2025  2025 

 

 2025  2025  

Povprečni 

znesek rednih 

letnih stroškov7 

8.500 eur 15.500 eur8 4.000 eur 5.000 eur 

EPZ 1 0,62 0,75  0,5 

 

                                                      
5 Migracija portala na WordPress, znesek je brez DDV. 
6 Izdelava novega portala, znesek je brez DDV. 
7 Redni letni stroški: manjše nadgradnje, potni stroški, vzdrževanje portala, gostovanje portala, 

organizacija izobraževanj ipd. V znesku ni upoštevano financiranje zaposlitev. 
8 Leta 2023 je predviden nekoliko višji znesek – dodatnih 3.050 eur (2.500 brez DDV) za 
organizacijo Festivala Kamra.  
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Priloga 3 

Naslov projekta: DIGITALIZACIJA REVIJE LOVEC (nadaljevanje) 
 
 
Izvajalec projekta: Mariborska knjižnica 
 
Strokovni sodelavci: Lovska zveza Slovenije 
 
Zunanji sodelavci: najugodnejši ponudnik storitev digitalizacije 
 
 
Ocena vrednosti projekta: 1.160,00 EUR  
 
Prioriteta projekta: 1 
 
 
Vsebinska utemeljitev projekta: 
 
V letu 2017 je bila v Knjižnici Duplek, enoti Mariborske knjižnice, na ogled 
razstava Lovci v prostoru in času, posvečena 70. obletnici Lovske družine 
Duplek. Predstavljena je bila zgodovina družine, lovski običaji, dejavnost in 
pomen lovcev za okolje. Med razstavljenim gradivom je bilo tudi nekaj letnikov 
stanovskega glasila Lovec. V prejšnjih letih smo digitalizirali letnike od začetka 
izhajanja glasila leta 1910 do vključno leta 1930, ki so objavljeni na portalu dLib, 
v letu 2021 pa nameravamo z digitalizacijo nadaljevati. 
 
V digitalizacijo bo zajeto: 
  

• 5 letnikov revije Lovec (1931-1935), tj. skupaj 2.332 strani tiskanega 
gradiva 

 
 
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 ZBIRNIH MAP ČLANKOV O KULTURNI 

DEDIŠČINI MED POHORJEM IN BOČEM TER DIGITALIZACIJA LITERARNIH 

DEL LOKALNIH AVTORJEV  

 

Izvajalec projekta: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

 
Zunanji sodelavci: izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 

 
Ocena vrednosti projekta: 800,00 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. Nadaljevali 
bomo z digitalizacijo starejših in novejših literarnih del, ki so jih ustvarili lokalni 
avtorji – članke, rokopise, dela brez ponatisov, tipkopise. 
 
Gradivo bo predano zunanjemu izvajalcu digitalizacije ter digitalizirano po 
ustreznih kriterijih (skeniranje, 300dpi, 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: 5 

 
Naslov projekta: DIGITALIZACIJA ZBIRKE DAVORINA POLIČA 
 
Izvajalec projekta: Knjižnica Lenart 
 
Zunanji sodelavci: Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika 
 
Ocena vrednosti projekta: 300,00 EUR 
 
Prioriteta projekta: 1 
 
 
Vsebinska utemeljitev projekta:  
 
Davorin Polič (22. 9. 1886 – 13. 4. 1980) je bil slovenjegoriški domoljub. Že v 
mladostniških letih je gojil ljubezen do domovine in zastopal narodne interese. 
Leta 1907 je v Lenartu začel delati kot pisarniški uradnik. S Poličem je tesno 
povezan nastanek in razvoj Sokolskega društva Lenart, ki je bilo ustanovljeno 
leta 1908. Polič je bil med njegovimi prvimi in najbolj aktivnimi člani. Bil je vnet 
narodnopolitični delavec že v času pred I. svetovno vojno, leta 1918 pa se je 
aktivno udeleževal prevratnih dogodkov in zavzeto podpiral Maistrove ideje.  
Po nemški okupaciji l. 1941 je bil Polič z družino izgnan v Srbijo, po koncu vojne 
se je junija 1945 vrnil v Lenart. Bil je vesten, izjemno delaven uradnik. Skrbel je 
za finančno-materialne posle lenarškega odvetnika Goriška, vodil družinsko 
knjigovodstvo in nadziral vse izdatke v družini, celo za frizerja. Zvezki, ki jih 
želimo digitalizirati, prikazujejo del njegove skrbne in natančne predanosti delu in 
orišejo takratne družbeno-politične razmere.  
Polič je bil zaljubljen v šah, predan kulturi, zatopljen v knjige in v šport, zvest 
domačemu kraju in spoštovan sokrajan, ki se je nadvse aktivno vključeval v 
dejavnosti različnih društev, organizacij in oblastnih organov. Njegova dejanja, 
četudi drobna in včasih za koga nepomembna, predstavljajo dragocen prispevek 
slovenstvu v usodnih trenutkih. Veliko je storil za športno aktivnost lenarške 
mladine in tudi sicer lahko s svojo vestnostjo, požrtvovalnim delom in neizmerno 
predanostjo narodnostnim ciljem današnjim generacijam služi kot vzor. 
Z željo, da ohranimo spomin na njegovo osebo in na sadove njegovega dela smo 
se odločili del njegove zbirke digitalizirati. 
 
V digitalizacijo bomo zajeli: 

• 31 razglednic  

• 6 zvezkov (14 x 20 cm) 

• Učbenik za knjigovodstvo (Beispiele und Aufgaben zur Einführung in die 
Buchführung), leto 1941 

 
Skupaj je to 62 strani razglednic in 366 strani rokopisov in tiskanega gradiva. 
    
Zbirko bomo uredili in gradivo objavili na portalu Kamra.  
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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 6 

 

Naslov projekta: MARIBORSKA PERIODIKA (nadaljevanje) 

 

Izvajalec projekta: Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Enota za 
domoznanstvo in posebne zbirke 
 
Priprava tehnične dokumentacije: UKM 
 
Zunanji sodelavci: izbrali bomo najugodnejšega certificiranega  
ponudnika 
 
Ocena vrednosti projekta: 1.000,00 EUR 
 
Prioriteta projekta: 1 
 
Vsebinska utemeljitev projekta:  
V digitalizacijo bo zajeto naslednje gradivo: 
 
 
1. 
 
Schematismus der Volksschulen Steiermarks 

Založništvo in izdelava: Graz : im Selbstverlage des Verfassers, 18??-19?? 

Jezik: nemški 

COBISS.SI-ID: 73335297 

 

1877-1903 

 

UKM, SRP 22210 

Letniki: 1877, 1879, 1883, 1885, 1890, 1892, 1897, 1899, 1901, 1903 

 

Skupaj: ca. 1.400 strani  

Ocenjena vrednost projekta: 800 EUR 

 

Cilj projekta: Dopolnjevanje zbirke Izvestij/Poročil mariborskih in štajerskih šol v 

času habsburške monarhije. Širšemu krogu uporabnikov bo omogočen online 

dostop do mariborske raritetne 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.  
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2.  

 
Piščalka za abstinente, pivce in pijance : mesečnik, posvečen 

protialkoholičnemu gibanju na Slovenskem 

Založništvo in izdelava: Celje : Zvezna tiskarna, 1905-1906 

Jezik: slovenski 

ISSN 2350-4498 

COBISS.SI-ID: 14226229 

 

UKM, SRP 270 

 

Skupaj: 550 strani 

Ocenjena vrednost projekta: 200 EUR 

 

Cilj projekta: Čim širšemu krogu uporabnikov bo omogočen online dostop do 

štajerske 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 4.500,00 16.000,00

Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva 11.500,00 11.500,00 4.500,00 16.000,00

Programski materialni stroški digitalizacije 3.260,00 3.260,00 0,00 3.260,00

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 5.170,00 3.260,00 0,00 9.930,00 9.930,00

Načrtovani stroški SKUPAJ 19.894,00 35.170,00 25.760,00 606,00 81.430,00 4.500,00 85.930,00

Datum:        23. 2. 2021                                                                   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 2021

Stran 1 od 1



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

Stran 1 od 1



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 4.500,00

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.  Za nakup podatkovnih zbirk smo za pokrivanje stroška nad 11.500 

EUR predvideli lastna sredstva.  Predvideli smo stroške medknjižnične izposoje v višini 500,00 EUR na 

osrednjo knjižnico v mreži osrednje območne knjižnice. Upoštevali smo število potencialnih uporabnikov na 

dan 1.1.2020, saj podatki za 1.7.2020 še niso dostopni.

Stran 1 od 2



Priloga 1b

Obseg nakupa

Število potencialnih uporabnikov* 241.011

Število/enot

Povprečna 

/predvidena 

cena Skupaj

Podatkovne zbirke 3 5.333,33 15.999,99

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 15.999,99

Viri financiranja: znesek v EUR

Stroški nakupa podatkovnih zbirk - financiranih s strani 

MK 11.500,00

Stroški nakupa podatkovnih zbirk - drugi viri 4.500,00

Skupaj stroški podatkovnih zbirk 16.000,00

*SURS na 1.7. tekoče leto

Stran 2 od 2



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 5.170,00

Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 170,00

Stroški izobraževanj 0,00

Potni stroški 0,00

Stroški nabave 1 licence osnovne PRO verzije aplikacije 

ZOOM 170,00

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 

stroškov 5.000,00

Vzdrževanje portala Knjižnice.si 4.000,00

Center za spodbujanje bralne pismenosti 1.000,00

Stroški skupaj 35.170,00

*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.  

Izvedbo večine potrebnih sestankov in srečanj smo predvideli prek aplikacije ZOOM, zato načrtujemo 

nabavo 1 licence osnovne PRO verzije aplikacije ZOOM v znesku 139 EUR + DDV, kar znaša 170 EUR.

Predvideli smo stroške vzdrževanja portala Knjižnice.si v višini 4.000 EUR.  Stroški dejavnosti Centra 

za spodbujanje bralne pismenosti znašajo 1.000 EUR in so navedeni v Prilogi 1 . 

Stran 1 od 1



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 3.260,00

Programski materialni stroški 3.260,00

Specifikacija programskih materialnih stroškov

Specifikacija fiksnih programskih materialnih stroškov 0,00

Stroški izobraževanj 0,00

Specifikacija variabilnih programskih materialnih 

stroškov 3.260,00

Digitalizacija - financiranje MK 3.260,00

Digitalizacija - drugi viri 0,00

Stroški skupaj 25.760,00

*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 6:

Priloga 3: Mariborska knjižnica: Digitalizacija revije Lovec; 1.160 EUR

Priloga 4: KJV Slov. Bistrica: Digitalizacija zbirnih map…; 800 EUR

Priloga 5: Knjižnica Lenart: Digitalizacija zbirke Davorina Poliča: 300 EUR

Priloga 6: UKM: Mariborska periodika (nadaljevanje): 1.000 EUR

Stran 1 od 1



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 0,00

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 0,00

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. 

Stran 1 od 1
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