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Neposredni poziv k predložitvi predloga programa dela in finančnega načrta za izvajanje posebnih 
nalog osrednje območne splošne knjižnice za leto 2022 (NP-OOK-2022) 
 
 

Polni naziv knjižnice:  Mariborska knjižnica 
Naslov (sedež): Rotovški trg 2, 2000 Maribor 
Odgovorna oseba: Dragica Turjak 
Telefon: 02 23 52 100 
Elektronska pošta: dragica.turjak@mb.sik.si 

 
 
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2022: 
 
 
  Program OOK za leto 2022 Viri financiranja  (v evrih)                                                        

 Izvajanje 27. člena ZKnj-1 MK  
(fiksni 
programski 
stroški)1 

MK 
(variabilni 
programski 
stroški)2 

Drugi 
viri 

Skupaj 

Opravljanje zakonsko opredeljenih 
posebnih nalog OOK za širše območje 

30.000 1.700 0 31.700 

Koordinacija dejavnosti splošnih knjižnic za 
knjižnični sistem ter projektov na nacionalni 
ravni 

0 8.000 0 8.000 

Nakup licenčnih elektronskih virov 0 11.500 4.500 16.000 
Digitalizacija za širše območje 
pomembnega domoznanskega gradiva 

0 7.390 0 7.390 

Brezplačna medknjižnična izposoja za 
končnega uporabnika 

0 1.500 0 1.500 

Nakup licence za uporabo 
videokonferenčnega sistema 

0 170 0 170 

Kompetenčne vsebine 19.500 5.000  2.580 27.080 
STROŠKI SKUPAJ 49.500 35.260 7.080 91.840 

                                                      
1 Fiksni programski stroški so tisti upravičeni programski materialni stroški, ki nastanejo za izvajanje posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice za širše območje. 
2 Variabilni programski materialni stroški so tisti upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju programskih vsebin v okviru posebnih 
nalog osrednje območne knjižnice za širše območje in so odvisni od obsega oziroma količine načrtovanih aktivnosti za izvajanje 
programskih vsebin. 
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Specifikacija predloga programa in specifikacija stroškov izvajanja posebnih nalog osrednje 
območne knjižnice za leto 2022 
 
1. Opravljanje zakonsko opredeljenih posebnih nalog OOK za širše območje.  
Vpišite predvidene letne cilje, vsebinski okvir ter obseg dejavnosti knjižnice po zakonsko 
opredeljenih nalogah. Projekte digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva podrobneje obrazložite v posebni prilogi. 

 
 
Vsebina:  
 
Predvideni letni cilji in vsebinski okvir:  
 
Mariborska knjižnica izvaja posebne naloge osrednje območne knjižnice na Štajerskem območju, ki 
poleg Mariborske knjižnice zajema še Knjižnico Lenart in Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. 
Na področju domoznanstva sodelujemo z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM), v skladu z Dogovorom 
med Mariborsko knjižnico in Univerzitetno knjižnico Maribor o sodelovanju in koordinaciji pri izvajanju 
domoznanske dejavnosti. 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij na območju bomo 
v Mariborski knjižnici izvajali z obveznim izvodom, z brezplačno medknjižnično izposojo za uporabnike 
celotnega območja in z nabavo podatkovnih zbirk za območje. Omogočali bomo oddaljen dostop do 
podatkovnih zbirk PressReader, Encyclopedia Britannica in IUS Info. 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.  
 
S knjižnicama na območju bomo sodelovali v skladu z njunimi potrebami. Pripravljali bomo strokovna 
usposabljanja, delavnice, dogodke in izmenjave dobrih praks med knjižnicami, da bi pripomogli k čim 
bolj enakomernemu razvoju storitev v knjižnicah na območju. Sodelovali bomo pri aktivnem oblikovanju 
skupnih portalov in storitev na nacionalnem nivoju. V različnih medijih bomo trajno promovirali dejavnosti 
Mariborske knjižnice kot osrednje območne knjižnice ter skupne dejavnosti na območju. 
 
Načrtovali in koordinirali bomo zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za knjižnice na  
območju, pri čemer bomo sodelovali z UKM. Koordinirali bomo dejavnosti za izvedbo Glazerjevega 
posveta in sodelovali pri delu skupine za domoznanstvo. 
Projekti digitalizacije bodo potekali v vseh knjižnicah na območju in v UKM: v Mariborski knjižnici bomo 
nadaljevali z digitalizacijo starejših letnikov revije Lovec. Knjižnica Lenart bo digitalizirala dve 
monografski publikaciji Ignaca Koprivca. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica bo nadaljevala z 
digitalizacijo starejših in novejših literarnih del lokalnih avtorjev ter digitalizirala nekaj razglednic. 
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. 
 
Izvajali bomo naslednje dejavnosti oz. kompetenčne vsebine na nacionalnem nivoju:  

• Vodili bomo uredništvo in upravljali portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si. Preko 
portala želimo na enem mestu nuditi celovite informacije o delovanju slovenskega splošnega 
knjižničarstva najširši domači in tuji javnosti. 

• Skozi spodbujanje bralne pismenosti želimo okrepiti zavedanje o pomenu bralne 
pismenosti ter izpostaviti pomen knjižnic in kompetenc knjižničarjev pri spodbujanju bralne 
pismenosti pri posameznikih. Pri strokovnih delavcih v splošnih knjižnicah želimo spodbuditi 
razmišljanje o bralni pismenosti, v širši javnosti pa želimo tudi s pomočjo povezovanja 
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dejavnosti, ki na prvi pogled ne gredo skupaj (npr. šport in branje), redno govoriti o pomenu 
bralne pismenosti za vsa življenjska obdobja. 

• Koordinirali bomo dejavnosti na področju informacijsko komunikacijske tehnologije 
med osrednjimi območnimi knjižnicami. S tem bomo pokrivali področje informacijsko 
komunikacijske tehnologije (IKT) kot najširšo podporo izvajanju knjižnične dejavnosti. Trudili 
se bomo za udejanjanje razvojnih izhodišč, zajetih v dokumentu Strateške usmeritve na 
področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019 – 2028. 

 
 
Obseg dejavnosti knjižnice po zakonsko opredeljenih nalogah: 
 
 Prva naloga: Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 

informacij   
Povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij bomo zagotavljali: 
• Z obveznim izvodom publikacij. 
• Za uporabnike Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju bomo nabavljali podatkovne 

zbirke, ki bodo preko NUK-ovega strežnika dostopne tudi na daljavo: Encyclopedio Britannico, 
PressReader in IUS Info. Zagotavljali bomo dodatna lastna sredstva za nabavo teh zbirk v 
predvideni vrednosti 4.500 eur. 

• Izvajali bomo za uporabnike brezplačno medknjižnično izposojo na območju. 
 
 Druga naloga: Strokovna pomoč knjižnicam območja  
 

• S knjižnicama na območju bomo sodelovali in jima v skladu z njunimi potrebami nudili 
strokovno pomoč v različnih oblikah. Načrtujemo po en obisk v vsaki knjižnici, kjer bomo 
obravnavali aktualna vprašanja. Pripravili bomo eno celodnevno delavnico z izmenjavo dobrih 
praks, kjer bomo obravnavali temo po dogovoru. Zaposlene v knjižnicah na območju bomo 
redno vabili, da se udeležijo strokovnih usposabljanj, ki jih za svoje zaposlene pripravlja 
Mariborska knjižnica. 

• Izvedli bomo popis opreme IKT, ki je načrtovan za pomlad 2022, v naši knjižnici in koordinirali 
izvedbo popisa na območju.  

• Za zaposlene v knjižnicah na območju bomo v pomladnih mesecih organizirali in izvedli 
predavanje na temo priprave in pisanja strokovnih člankov.  

• Skupaj s knjižnicama na območju bomo pripravili delavnico na temo Cilji trajnostnega razvoja 
v knjižnicah. Cilje trajnostnega razvoja (CTR)  bomo najprej podrobneje predstavili, nato se 
bomo osredotočili na prepoznavanje bistvenih CTR na našem območju  in v naših knjižnicah, 
preverili katere storitve v naših knjižnicah so že v skladu s CTR in kateri so tisti CTR, ki bi se 
jim morali bolj posvetiti. Pripravili bomo promocijsko gradivo, katerega namen je širiti  
zavedanje o CTR v javnosti. Izvedbo delavnic načrtujemo v aprilu ali maju, pripravo 
promocijskega gradiva pa v juniju 2022. 

• Vse knjižnice na območju načrtujemo skupno organizacijo Pogovorov z znanimi Štajerci. Gre 
za serijo treh pogovorov. Vsaka knjižnica bo izbrala po eno znano osebo iz svojega lokalnega 
okolja, s katero bo izveden pogovor v živo. Pogovor bo hkrati sneman in po možnosti 
prenašan v živo na YouTube kanalu knjižnice gostiteljice, po dogodku pa bo tam na voljo še 
posnetek. Načrtujemo izbor skupnega moderatorja dogodkov in izbor skupnega snemalca 
dogodkov. Dogodke bomo povezali tudi s promocijo portala Obrazi slovenskih pokrajin.  

• Nadaljevali bomo z izmenjavo dobrih praks med knjižnicami na območju pri delu z uporabniki 
s posebnimi potrebami.    

• Dejavnosti na območju bomo promovirali z objavami na spletni strani Mariborske knjižnice, 
kjer bomo javnost informirali o dejavnostih in storitvah, ki so plod sodelovanja knjižnic na 
območju. Na Facebook strani bomo objavljali novice o delu in dogodkih, pa tudi opozarjali na 
vsebine portalov Kamra in Obrazi slovenskih pokrajin.  



4 

 

• Sodelovali bomo pri aktivnem oblikovanju skupnih portalov in storitev, ki že tečejo na 
nacionalnem nivoju:  
 Kamra: nadaljevali bomo z vnosi digitalnih vsebin in še naprej opravljali delo regijskega 

urednika portala (koordinacija dodajanja vsebin na območju, pregled nad regionalnimi 
vsebinami, redakcija in potrjevanje objave regijskih vsebin, nadzor in dodeljevanje 
privilegijev za vnos vsebin, pomoč zunanjim partnerjem pri kreiranju vsebin, organizacija 
regijskih izobraževanj za delo v portalu, sodelovanje z glavnim uredništvom, oblikovanje 
predlogov za izboljšanje oblike in vsebine portala). Udeležili se bomo predvidenih  2 
sestankov regijskih urednikov (predvidoma preko Zoom) in izobraževanja za vnos vsebin 
na prenovljen portal. 

 Dobreknjige.si: nadaljevali bomo z vnašanjem priporočil za branje kakovostne literature. 
Prav tako bomo opravljali delo območnega urednika portala, v skladu s Smernicami za 
delo uredniškega odbora portala DobreKnjige.si. Poleg tega se bomo  udeleževali 
literarnih torkov (bralni klub za knjižničarje, predvidenih je 10 izvedb preko Zoom), dvakrat 
letno bomo ocenjevali zapise v skladu z dokumentom Preverjanje bibliografskih zapisov 
na portalu Dobreknjige.si, sodelovali pri prvem izboru naj vnašalca na portal in sodelovali 
pri organizaciji in izvedbi regijskega srečanja z vnašalci portala. Udeležili se bomo 
predvidenih vsaj štirih sestankov uredniškega odbora. 

 Obrazi slovenskih pokrajin: nadaljevali bomo z vnašanjem biografskih opisov za osebe 
s štajerskega območja. Opravljali bomo delo območnega urednika portala (sodelovanje z 
glavnim urednikom in drugimi regijskimi uredniki, posredovanje predlogov za posodobitve 
portala, pregled in potrjevanje novih biografskih gesel svojega območja, organizacija 
delavnice za vnašalce svojega območja, komunikacija z uporabniki portala, promocija 
portala v lokalnih medijih in na družbenih omrežjih knjižnice) in se zavzemali, da se 
poveča število vnašalcev na našem območju. Udeležili se bomo predvidenih treh 
sestankov uredniškega odbora portala (preko Zoom).   

 Brezplačna medknjižnična izposoja za uporabnike na območju OOK: nadaljevali bomo 
z zdaj že utečeno prakso, uvedeno v letu 2016. Sodelovali bomo pri izdelavi simulacije 
poteka nadgradnje storitve zagotavljanja brezplačne medknjižnične izposoje za končnega 
uporabnika v razširjeno obliko med vsemi slovenskimi splošnimi knjižnicami. 

 Izobraževanja Učnega centra MKL: udeležili se bomo usposabljanj, ki jih v svojem 
programu za koordinatorje OOK načrtuje Učni center MKL v sodelovanju z drugimi 
organizatorji izobraževanj. 

 S Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto bomo sodelovali pri uskladitvi in izvedbi aktivnosti 
kompetenčne vsebine Raziskava med uporabniki seniorji slovenskih splošnih 
knjižnic: posredovali bomo informacije knjižnicama območja v povezavi z raziskavo in 
ostalimi aktivnostmi, sodelovali bomo pri uskladitvi vprašalnika, distribuciji in zbiranju 
vprašalnikov na območju; prav tako bomo sodelovali pri uskladitvi dokumenta o 
sodelovanju s Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne. 

• Z Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) bomo sodelovali tako, da se bomo udeleževali 
izobraževanj, strokovnih usposabljanj in drugih dogodkov, ki jih bo NUK organiziral. Sodelovali 
bomo s konzorcijem COSEC in omogočali oddaljen dostop do e-virov prek NUK-ovega 
strežnika. Na portalu Knjižničarske novice bomo objavljali strokovne prispevke in obvestila o 
našem delovanju. 

 
 
 Tretja naloga: Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

 
• 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 
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domoznanskega značaja z našega območja. Z UKM bomo nadaljevali tudi koordiniranje 
pridobivanja drobnih tiskov z območja. 

• Koordinirali bomo obdelavo člankov iz serijskih publikacij domoznanskega značaja v 
knjižnicah na območju in UKM. Kolegicam iz knjižnic na območju, ki zaradi kadrovskega 
deficita same obdelave ne zmorejo, bomo po potrebi nudili pomoč pri obdelavi vseh vrst 
domoznanskega gradiva, s poudarkom na posebnostih tega gradiva. V skladu s 
katalogizacijskimi pravili bomo izvajali normativno kontrolo za avtorje z našega območja. 

• Koordinirali bomo dejavnosti za izvedbo Glazerjevega posveta v Knjižnici Ruše. Sodelovali 
bomo z Društvom za razvoj LIRA iz Ruš, z Univerzitetno knjižnico Maribor, z Nadškofijskim 
arhivom Maribor in drugimi deležniki. 

• Sodelovali bomo pri delu skupine za domoznanstvo in skupaj z drugimi OOK izvajali 
predvidene naloge: 

 Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev digitalnega repozitorija za trajno ohranjanje 
digitalnih gradiv: sodelovanje z NUK, udeležba na izobraževanjih in začetek vnosa 
gradiv v repozitorij 

 Nadaljevanje aktivnosti za regionalizacijo dLib, v sodelovanju z NUK 
 Obravnava pravil za obdelavo novodobnega rokopisnega gradiva, zapuščinskih 

fondov in tvorjenih zbirk v slovenskih knjižnicah na nivoju OOK, izobraževanja in 
pričetek obdelave gradiva  

 Pregled in dopolnitev seznama domen, ki jih NUK zajema in arhivira  
 Oblikovanje enotnih smernic glede dostopnosti in uporabe domoznanskega gradiva, 

zlasti starejšega, katerih rezultat bo oblikovanje potrebnih dokumentov oz. obrazcev 
in posledično poenotenje prakse v knjižnicah. V letu 2022 je predvideno imenovanje 
delovne skupine, ki bo pregledala dosedanjo prakso glede dostopnosti in uporabe 
domoznanskega gradiva in oblikovala enotne smernice. 

 Sodelovanje pri izvedbi Domfesta 2022 v Osrednji knjižnici Celje 
 Organizacija in izvedba domoznanske delavnice - v sodelovanju s Sekcijo za 

domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS. 
 Skrbeli bomo za pretok aktualnih informacij s področja domoznanstva med OOK in 

strokovno sodelovanje z drugimi sorodnimi ustanovami in združenji (muzeji, arhivi, 
ZBDS). 

Načrtujemo udeležbo na treh sestankih delovne skupine, če bo mogoče v živo, sicer pa preko 
spletne konference. 

• Vse knjižnice na območju in UKM bomo izvajale projekte digitalizacije. Projekti so opisani v 
prilogah Priloga 1-1 do Priloga 1-6.  

• Dejavnosti na področju domoznanstva bomo promovirali z objavami na spletni strani 
Mariborske knjižnice, na Facebook strani pa bomo sistematično opozarjali na digitalne 
vsebine na Kamri. Portala Kamra in dLib bomo predstavili potencialnim novim partnerjem, pa 
tudi v okviru informacijskega opismenjevanja.  

 
 
 Četrta naloga: Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja OOK 

 
• Izvajali bomo usmerjanje izločenega gradiva. Ravnali bomo v skladu z določili navodil za 

izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2003).  
 
Udeleževali se bomo skupnih sestankov direktorjev, koordinatorjev, delovne skupine za domoznanstvo, 
delovne skupine sistemskih administratorjev in informatikov OOK ter sestankov uredništev portalov. 
Predvidoma bo vsaj po en sestanek vsake skupine izveden v živo, sicer pa bomo uporabljali sodobne 
načine komunikacije, kot npr. Zoom. 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). 
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Koordinacija dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem ter projektov na nacionalni ravni 
 
V okviru koordinacije dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem na nacionalni ravni so načrtovani 
stroški dela za načrtovane aktivnosti in izvedbo projektov.  
 
V okviru stroškov dela so predvidene aktivnosti za usklajeno načrtovanje, usmerjanje, koordinacijo, 
podporo in evalvacijo dejavnosti (vključene v programih osrednjih območnih knjižnic) ter povezovanje s 
programi in cilji, sprejetimi v okviru Združenja splošnih knjižnic. Vodenje in financiranje projektov bo 
potekalo v okviru Združenja splošnih knjižnic v sodelovanju z drugimi deležniki na področju dejavnosti 
splošnih knjižnic (MK, NUK, NSKD, ZBDS, COSEC in drugi) po prioritetah, kot nadaljevanje projektov, 
ki so že v teku, in novih, ki imajo podlago v Strategiji razvoja slovenskih splošnih knjižnic. Nov strateški 
dokument razvoja slovenskih splošnih knjižnic za obdobje 2022 – 2026, ki izhaja iz njihovega poslanstva 
in vključuje usmeritve Agende 2030 ter vseh ključnih razvojnih dokumentov RS,  bo predvidoma sprejet 
v začetku leta 2022. V letu 2022 bo v tesnem sodelovanju z deležniki pripravljen tudi akcijski načrt. 
Pomembna aktivnost koordinacije na nacionalni ravni bo podpora uvedbi kompetenčnih centrov in 
kompetenčnih vsebin, ki za slovenski knjižnični prostor predstavljajo nov razvojni pristop.  
 
 
 
Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki 
nastanejo kot posledica opravljanja zakonsko 
opredeljenih posebnih nalog OOK za širše območje3: 

znesek v EUR 

Prva naloga4 - stroški dela   5.700 
Druga naloga5 - stroški dela   15.000 
Tretja naloga6 - stroški dela  9.000 
Četrta naloga7 - stroški dela  300 
  
Specifikacija variabilnih programskih stroškov:  
Nakup domačih in tujih licenčnih elektronskih virov8 16.000  
Projekti digitalizacije za širše območje pomembnega 
domoznanskega gradiva9  

7.390 

Brezplačna medknjižnična izposoja za končnega 
uporabnika10 

1.500 

Koordinacija dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični 
sistem ter projektov na nacionalni ravni11 

8.000 

1 licenca Zoom  170 
Potni stroški 500 
Delavnica Cilji trajnostnega razvoja – promocijski 
materiali 

300 

                                                      
3 Do največ 30.000 EUR. 
4 Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij. 
5 Nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam svojega območja. 
6 Koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje območje. 
7 Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 
8 Do največ 10.000 EUR. 
9 Do največ 12.500 EUR. 
10 Do največ 500 EUR na osrednjo knjižnico v mreži. 
11 Do največ 8.000 EUR. 
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Pogovori z znanimi Štajerci (avtorski honorar za 
moderatorja, stroški snemanja in priprave posnetka za 
3 dogodke) 

900 

  
Programski stroški skupaj 64.760 

 
Podrobnejša obrazložitev načrtovanih programskih stroškov:  

• Predvideli smo stroške dela za izvajanje vseh štirih zakonsko opredeljenih 
posebnih nalog OOK.  

• Za nabavo podatkovnih zbirk smo predvideli strošek v višini 16.000 eur, od tega za 
Encyclopedio Britannico 5.800 eur (3.910 GBP + DDV), za PressReader 5.200 eur (5.200 
USD + DDV) in za IUS INFO 5.000 eur. Za nabavo teh zbirk bomo zagotavljali dodatna lastna 
sredstva v predvideni vrednosti 4.500 eur. 

• Predvideli smo stroške medknjižnične izposoje v višini 500 eur na osrednjo knjižnico v mreži 
osrednje območne knjižnice.  

• Predvideli smo stroške koordinacije dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem ter 
projektov na nacionalni ravni v višini 8.000 eur. 

• Predvideli smo stroške digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega gradiva; 
stroški posameznih projektov digitalizacije so navedenih v prilogah Priloga 1-1 do Priloga 1-6. 

• Predvideli smo nabavo ene licence osnovne PRO verzije aplikacije Zoom. 
• Predvideli smo potne stroške za udeležbo na sestankih v višini 500 eur. 
• Predvideli smo stroške izdelave promocijskih materialov v okviru delavnice Cilji trajnostnega 

razvoja v višini 300 eur. 
• Predvideli smo stroške serije pogovorov Pogovori z znanimi Štajerci: avtorski honorar za 

moderatorja v višini 150 eur ter stroške snemanja in priprave posnetka v višini 150 eur, za 3 
dogodke. 

 
Opredelitev variabilnih programskih stroškov za Koordinacijo dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični 
sistem ter projektov na nacionalni ravni: 

• stroški dela nacionalnega koordinatorja 
• materialni stroški za delovanje nacionalne koordinacije in delo na terenu 
• stroški za projekte in druge vsebine koordinacije: 

o nacionalna koordinacija območnih koordinatorjev, organizacija in izvedba izobraževanj na 
nacionalnem nivoju 

o koordinacija tima OOK (direktorji in koordinatorji vseh OOK) ter usklajevanje in izvajanje  
nacionalnih programov v skladu z delovnim načrtom in trenutnimi zahtevami stroke 

o povezovanje kompetenčnih vsebin na nacionalnem nivoju 
o povezovanje in usklajevanje skupnih nacionalnih knjižničnih portalov  
o koordinacija delovnih skupin in komisij v okviru koordinacije OOK, ki delujejo na 

nacionalnem nivoju 
o koordinacija in izvedba nacionalnih projektov za promocijo knjižnic, knjige in branja  
o sodelovanje z mediji in drugimi javnostmi 
o izvajanje programov in projektov na podlagi Strategije razvoja splošnih knjižnic 2022-2026 
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2. Kompetenčne vsebine (projekti oziroma dejavnosti, ki omogočajo razvoj in 
optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na 
nacionalni ravni, npr. skupni spletni portali). 
Kompetenčne vsebine podrobneje obrazložite v posebni prilogi. 

 
Izvajali bomo naslednje dejavnosti oz. kompetenčne vsebine na nacionalni ravni:  
• Knjižnice.si - portal slovenskih splošnih knjižnic. Podrobnejša obrazložitev je v 

Prilogi 2-1.  
• Spodbujanje bralne pismenosti. Podrobnejša obrazložitev je v Prilogi 2-2. 
• Koordinacija dejavnosti na področju informacijsko komunikacijske tehnologije 

med osrednjimi območnimi knjižnicami. Podrobnejša obrazložitev je v Prilogi 2-3.  
 
Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki 
nastanejo kot posledica izvajanja kompetenčnih 
vsebin: 

znesek v EUR 
 

Knjižnice.si – stroški dela 7.500 
Spodbujanje bralne pismenosti – stroški dela 9.000 
Koordinacija dejavnosti na področju IKT med 
OOK – stroški dela 

3.000 

  
Specifikacija variabilnih programskih stroškov  
Knjižnice.si - vzdrževanje 4.000 
Knjižnice.si – stroški prevajanja 1.000 
Spodbujanje bralne pismenosti – stroški 
predavateljev  

1.280 

Spodbujanje bralne pismenosti – stroški 
oblikovanja 

500 

Spodbujanje bralne pismenosti – stroški 
obdelave in priprave posnetkov 

800 

  
Programski stroški skupaj12 27.080 

Za stroške predavateljev, stroške oblikovanja in stroške obdelave in 
priprave posnetkov bomo zagotavljali dodatna lastna sredstva v 
predvideni vrednosti 2.580 EUR. 
 
Podrobnejša obrazložitev načrtovanih programskih stroškov v posebni prilogi. 

 

Pripravil(a): Anka Rogina 

 

 

Datum:   28. 03. 2022 žig Podpis odgovorne osebe: 
                   Dragica Turjak 

                                                      
12 Do največ 25.000 EUR. 
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PRILOGA 1-1: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva 
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije13: 

Naziv Digitalizacija glasila Lovec 
Izvajalec Mariborska knjižnica z zunanjim izvajalcem digitalizacije 
Partner(ji) Lovska zveza Slovenije 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

Starejši letniki glasila so dostopni le v določenih 
knjižnicah, zaloga pa je večinoma nepopolna. 

Navedba prioritete 1 
Pričakovani cilji  Digitalizacija vseh za digitalizacijo v letu 2022 

predvidenih letnikov. 
Pričakovani rezultati Objava digitalnih kopij na portalu Digitalne knjižnice 

Slovenije (dLib) in spletni strani Lovske zveze Slovenije. 
Načrtovane aktivnosti v letu 
2022 

Izbor gradiva, zbiranje ponudb za digitalizacijo, 
koordinacija z Lovsko zvezo Slovenije, predaja letnikov 
glasila v digitalizacijo, preverjanje digitalnih kopij, objava 
na portalu dLib in spletni strani Lovske zveze Slovenije. 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

4.476 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot): 

9 letnikov (108 številk) 

Način izvedbe Zunanji izvajalec digitalizacije 
Terminski načrt Pomlad 2022 – izbor gradiva, zbiranje ponudb, 

koordinacija z Lovsko zvezo Slovenije, predaja v 
digitalizacijo; poletje/jesen 2022 – preverjanje digitalnih 
kopij, objava na portalu dLib in spletni strani Lovske 
zveze Slovenije 

Nadzor nad kakovostjo 
izvedbe 

Da – Mariborska knjižnica, Lovska zveza Slovenije in 
NUK (v okviru portala dLib) 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Da – hramba datotek na fizičnih nosilcih; sodelujemo pri 
aktivnostih za vzpostavitev repozitorija za trajno 
ohranjanje digitalnega gradiva v NUK in ko bo repozitorij 
na voljo, bomo arhivske kopije shranili tam.   

Pričakovana dostopnost 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Prosto javno dostopno za vse uporabnike 

Pričakovani učinki  Glasilo Lovec bo digitalizirano in tako brezplačno javno 
dostopno na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (dLib) 
in spletni strani Lovske zveze Slovenije. Zaradi večje 
uporabe digitalnih kopij bo možno ohraniti fizične izvode 
publikacije. 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Predstavitev projektov na spletni strani Mariborske 
knjižnice in v sklopu informacijskega opismenjevanja 
uporabnikov knjižnice 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,38 EUR + 22 % DDV 

                                                      
13 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

2.200,00 EUR 

 
 
 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp14):  
 
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 1946, ki so oz. bodo v kratkem objavljeni na portalu dLib in spletni strani Lovske 
zveze Slovenije, v letu 2022 pa nameravamo z digitalizacijo nadaljevati. V digitalizacijo bodo zajeti letniki 
30-38 (leto 1947 – leto 1955/1956) s skupnim številom 4.476 strani.  
 
 
 
 

                                                      
14 Znaki brez presledkov. 
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PRILOGA 1-2: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva 
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije15: 

Naziv Digitalizacija monografskih publikacij Ignaca 
Koprivca: Kmetje včeraj in danes 
Hiša pod vrhom 

Izvajalec Knjižnica Lenart z zunanjim izvajalcem digitalizacije 
Partner(ji) / 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

Knjigi Ignaca Koprivca, ki ju želimo digitalizirati, opisujeta 
zgodovino, običaje, življenje v Slovenskih goricah. Knjigi 
sta v knjižnici dostopni samo za čitalniško uporabo  v 
domoznanskem oddelku, je pa po njih veliko 
povpraševanje, najbolj po knjigi Kmetje včeraj in danes. 
Z digitalizacijo želimo gradivo približati širši javnosti. 

Navedba prioritete 1 
Pričakovani cilji  Digitalizacija obeh knjig v letu 2022. 
Pričakovani rezultati Objava digitalnih kopij na portalu Digitalne knjižnice 

Slovenije (dLib). 
Načrtovane aktivnosti v letu 
2022 

Zbiranje ponudb za digitalizacijo, predaja gradiva v 
digitalizacijo, preverjanje digitalnih kopij, objava na 
portalu dLib. 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

748 str. 
 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot): 

2 monografski publikaciji 

Način izvedbe Zunanji izvajalec digitalizacije 
Terminski načrt Predaja v digitalizacijo v letu 2022 in objava na portalu 

dLib v skladu z njihovimi zmožnostmi. 
Nadzor nad kakovostjo 
izvedbe 

Da – Knjižnica Lenart in NUK (v okviru portala dLib). 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Da – hramba datotek na fizičnih nosilcih; sodelujemo pri 
aktivnostih za vzpostavitev repozitorija za trajno 
ohranjanje digitalnega gradiva v NUK in ko bo repozitorij 
na voljo, bomo arhivske kopije shranili tam.   

Pričakovana dostopnost 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Prosto javno dostopno za vse uporabnike. 

Pričakovani učinki  Gradivo bo digitalizirano in tako brezplačno javno 
dostopno na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (dLib). 
Zaradi večje uporabe digitalnih kopij bo možno ohraniti 
fizične izvode publikacij. 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Predstavitev projektov na spletnih mestih Knjižnice 
Lenart. 
 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,38 EUR + 22 % DDV 

                                                      
15 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

500,00 € 

 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 
zbp16):  
 
Knjiga Ignaca Koprivca Kmetje včeraj in danes predstavlja socialne odnose med kmeti. 
Pripovedni slog je kot reportaža, polna narečnih besed. V črticah se je dotaknil malega 
človeka, ki ga zaznamujeta beda in alkohol in ki ga zaradi slepe vere v katoliško Cerkev 
izkorišča duhovščina. Knjiga je dvignila veliko prahu, v klerikalnih krogih pa zbudila 
ogorčenje. Bila je zaplenjena z obrazložitvijo, da krši javno moralo in izziva verski razdor. 
Kljub temu je skoraj v celoti prešla v roke bralcev. 
 
V tridelni povesti Hiša pod vrhom je prikazal življenje kmetov in kočarjev v Slovenskih 
goricah. Prvi del prikazuje prleško vas od 30. let do konca 2. svetovne vojne, drugi čas 
agrarne reforme in tretji leta obveznih oddaj in ustanavljanja obdelovalnih zadrug. 
Kmetovo narodno zavednost med nemško okupacijo je objektivno prikazal, tako da imajo 
te strani njegove knjige celo dokumentarno, zgodovinsko vrednost 
 
Knjigi sta v knjižnici dostopni samo za čitalniško uporabo v domoznanskem oddelku, je 
pa po njih veliko povpraševanje, najbolj po knjigi Kmetje včeraj in danes. Z digitalizacijo 
želimo gradivo približati širši javnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
16 Znaki brez presledkov. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mali_%C4%8Dlovek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mali_%C4%8Dlovek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Alkoholizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Klerik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%C5%A1a_pod_vrhom&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prlekija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Agrarna_reforma
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PRILOGA 1-3: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva 
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije17: 

Naziv Digitalizacija literarnih prispevkov občanov med 
Pohorjem in Bočem 

Izvajalec Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica z zunanjim 
izvajalcem digitalizacije 

Partner(ji) - 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

Nadaljevanje digitalizacije rokopisov in še nikoli 
objavljenih literarnih prispevkov občanov z našega 
domoznanskega območja.  

Navedba prioritete 1 
Pričakovani cilji  Dokončanje digitalizacije že začetega projekta 

digitalizacije literarnih prispevkov. 
Pričakovani rezultati Ohranjanje kulturne dediščine in njena promocija, objava 

na portalu Digitalne knjižnice Slovenije in Kamri. 
Načrtovane aktivnosti v letu 
2022 

Digitalizacija literarnih prispevkov kot kulturne dediščine, 
njihova objava na spletu in promocija. 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

1.608 strani 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot): 

8 zbirnih map literarnih prispevkov  

Način izvedbe Zunanji izvajalec digitalizacije 
Terminski načrt 2022 (digitalizacija in javno dostopno) 
Nadzor nad kakovostjo 
izvedbe 

Mariborska knjižnica (portal Kamra) in NUK (portal dLib) 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Hramba datotek na fizičnih nosilcih. Po vzpostavitvi 
repozitorija za trajno ohranjanje digitaliziranega gradiva 
na NUK-u tudi tam hramba arhivskih kopij. 

Pričakovana dostopnost 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Prosto javno dostopno za javnost. Objava na spletnem 
portalu Dlib in objava zgodb na portalu Kamra. 

Pričakovani učinki  Dostopnost literarnih prispevkov kot kulturne dediščine 
vsakomur in dolgotrajno hranjenje v digitalni obliki.  

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Predstavitev projektov na spletni strani knjižnice in v 
sklopu informacijskega opismenjevanja uporabnikov 
knjižnice. 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,57 € + 22 % DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

1.120 € 

 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp18):  
Knjižnica hrani bogato zbirko literarnih prispevkov naših še živečih in že pokojnih občanov. Gre za 
zbirko osmih zbirnih map. V njih so literarni prispevki najrazličnejših literarnih ustvarjalcev. Ti literarni 
prispevki še niso bili objavljeni v nobeni zbirki in tudi ne v nobenem tiskanem lokalnem mediju. Ena 
                                                      
17 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
18 Znaki brez presledkov. 
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cela zbirna mapa je posvečena Pohorskemu bataljonu, v letu 2023 pa bomo obeležili 80 obletnico 
padca Pohorskega bataljona. Zbirko želimo trajno ohraniti kot kulturno dediščino našega območja in jo 
hkrati tudi narediti dostopno najširši zainteresirani javnosti. 
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PRILOGA 1-4: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva 
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije19: 

Naziv Digitalizacija razglednic med Pohorjem in Bočem 
Izvajalec Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica z zunanjim 

izvajalcem 
Partner(ji) - 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

Nadaljevanje digitalizacije redkih razglednic in 
ohranjanje kulturne dediščine.  

Navedba prioritete 1 
Pričakovani cilji  Nadaljevanje digitalizacije razglednic našega 

domoznanskega območja 
Pričakovani rezultati Ohranjanje kulturne dediščine in njena promocija. 

Objava na portalu Kamra in Digitalni knjižnici Slovenije 
(dLib). 

Načrtovane aktivnosti v letu 
2022 

Digitalizacija razglednic kot kulturne dediščine, njihova 
objava na spletu in promocija. 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

30 (razglednice se digitalizirajo obojestransko) 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot): 

15 razglednic 

Način izvedbe Zunanji izvajalec digitalizacije 
Terminski načrt 2022 (digitalizacija in objava na dLib-u) 
Nadzor nad kakovostjo 
izvedbe 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in NUK 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Hramba datotek na fizičnih nosilcih. Po vzpostavitvi 
repozitorija za trajno ohranjanje digitaliziranega gradiva 
na NUK-u tudi tam hramba arhivskih kopij. 

Pričakovana dostopnost 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Prosto javno dostopno zainteresirani javnosti. Objava 
razglednic na spletnem portalu Kamra in dLib.  

Pričakovani učinki  Promocija in dostopnost kulturne dediščine in 
dolgotrajno hranjenje v digitalni obliki. 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Predstavitev projektov na spletni stani knjižnice, objava 
zgodb na portalu Kamra, objava digitaliziranih razglednic 
na dLib-u. 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,44 € + 22 % DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

20 €  

 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp20): Knjižnica 
hrani bogato zbirko razglednic našega območja. Vse do sedaj digitalizirane razglednice so objavljene 
na portalu Dlib. Namen digitalizacije je narediti razglednice javno dostopne vsem zainteresiranim. 
Hkrati pa želimo z digitalizacijo ohraniti kulturno dediščino našega območja in jo promovirati. 
Promovirati jih želimo na portalu Kamra, kjer jih je en del tudi že objavljen kot zgodba, in pripraviti še 
                                                      
19 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
20 Znaki brez presledkov. 
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druge zgodbe. Sicer pa razglednice promoviramo pri projektu Rastem s knjigo in pri pripravi različnih 
razstav. 
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PRILOGA 1-5: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva 
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije21: 

Naziv Mariborska periodika: Volksstimme 
 

Izvajalec Univerzitetna knjižnica Maribor, zunanji partner 
Partner(ji) Zunanji izvajalec, Mariborska knjižnica 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

Nadaljevanje projekta digitalizacije mariborske periodike, 
ki bo z digitalizacijo dostopna širšemu krogu 
uporabnikov. 

Navedba prioritete 1. prioriteta 
Pričakovani cilji  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 skrbimo za 
ohranjanje mariborske kulturne dediščine.  

Pričakovani rezultati Digtalizirani domoznanski časniki in časopisje 19. in 20. 
stoletja.  

Načrtovane aktivnosti v letu 
2022 

Vnos gradiva v vzajemni katalog, vsebinska bibliografska 
obdelava, priprava gradiva, restavratorski posegi, 
priprava Tehnične dokumentacije, digitalizacija, pregled 
skenogramov, uvoz v Repozitorij UKM, prenos v NUK za 
dLib 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

7.000 strani 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot): 

1 enota, letniki 1919-1936 (18 letnikov) 

Način izvedbe V sodelovanju z zunanjim certificiranim izvajalcem 
Terminski načrt maj-november 2022 
Nadzor nad kakovostjo 
izvedbe 

Komisija za digitalizacijo UKM, NUK 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Ustrezna hramba originalnega gradiva v depojih za 
raritetno gradivo UKM (ustrezna oprema gradiva, 
ustrezna klima, domoznanski depoji); digitalizirano 
gradivo – trajno hranjenje v NUK (pogodba UKM-NUK) 

Pričakovana dostopnost 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

dLib (Digitalna knjižnica Slovenije) 
DR (Digitalni repozitorij UKM) 

Pričakovani učinki  Dostopnost gradiva, javna dostopnost, 24/7 
Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Promocija Digitalnega Repozitorija, spletna stran, 
Facebook 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,50 EUR 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

3.500 EUR 

                                                      
21 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp22):  
 
V digitalizacijo mariborske periodike je vključen socialdemokratski časopis, ki je izhajal v Mariboru v 
obdobju 1919-1936. Predstavlja pomembno glasilo jugoslovanske socialdemokratske stranke.  
Uredniki: Johann Maieritsch, Viktor Eržen, Rudolf Golouh, Josef Suadinger. Tisk: T. Mostböck; 
Ljudska tiskarna. Izhajal je dvakrat tedensko. 
 

• Volksstimme: Organ der sozialdemokratischen Partei Sloweniens. Maribor,  
1919-1936 
UKM, III 105 
18 letnikov=16 enot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
22 Znaki brez presledkov. 
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PRILOGA 1-6: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva 
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije23: 

Naziv Gradivo Zbirke drobnih tiskov: plakati 
 

Izvajalec Univerzitetna knjižnica Maribor, zunanji partner 
Partner(ji) Zunanji izvajalec, Mariborska knjižnica 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

Nadaljevanje projekta digitalizacije neknjižnega gradiva, 
ki bo z digitalizacijo dostopna širšemu krogu 
uporabnikov. Plakati so večjih dimenzij, zato je rokovanje 
pri digitalizaciji še posebej skrbno. 

Navedba prioritete 1. prioriteta 
Pričakovani cilji  Čim širšemu krogu uporabnikov bo omogočen online 

dostop do gledaliških plakatov akademskega slikarja in 
oblikovalca Petra Vernika in plakatov na tematiko 
Promet,  hranjenih v Zbirki drobnih tiskov Univerzitetne 
knjižnice Maribor. Z digitalizacijo tovrstno gradivo postaja 
bolj vidno, prepoznavno in dostopno, hkrati pa skrbimo 
za ohranjanje mariborske kulturne dediščine.  
 

Pričakovani rezultati Digitalizirani plakati  
Načrtovane aktivnosti v letu 
2022 

Priprava gradiva, restavratorski posegi, priprava 
metapodatkov in  Tehnične dokumentacije, digitalizacija, 
pregled skenogramov, uvoz v Repozitorij UKM, prenos v 
NUK za dLib 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

24  skenogramov 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot): 

2 enoti: 
Plakati SNG: 11 plakatov 
Plakati Promet: 13 plakatov 
 

Način izvedbe V sodelovanju z zunanjim certificiranim izvajalcem 
Terminski načrt maj-november 2022 
Nadzor nad kakovostjo 
izvedbe 

Komisija za digitalizacijo UKM, NUK 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Ustrezna hramba originalnega gradiva v depojih za 
raritetno gradivo UKM (ustrezna oprema gradiva, 
ustrezna klima, domoznanski depoji); digitalizirano 
gradivo – trajno hranjenje v NUK (pogodba UKM-NUK) 

Pričakovana dostopnost 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

dLib (Digitalna knjižnica Slovenije) 
DR UKM (Digitalni repozitorij UKM) 

Pričakovani učinki  Dostopnost gradiva, javna dostopnost, 24/7 
Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Promocija Digitalnega Repoziitorija, spletna stran, 
Facebook 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

2,00 EUR 

                                                      
23 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

50,00 EUR 

 
 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp24):  
 
Zbirka drobnih tiskov hrani poleg drugega neknjižnega gradiva (vabila, letaki, slikovno gradivo) tudi 
zbirko plakatov, ki so urejeni tematsko. Nadaljujemo z digitalizacijo zbirke, saj so plakati unikatno 
sporočilo, ki ima glede na avtorstvo tudi umetniško vrednost. Z digitalizacijo plakatov dopolnjujemo 
digitalizirano zbirko. Gradivo je vneseno v vzajemni katalog:  
 

1. Plakati za SNG Maribor (LEP III-1), avtor Peter Vernik 
11 enot 

2. Plakati s signaturo Promet (LEP XV) 
13 enot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24 Znaki brez presledkov. 
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PRILOGA 2-1: Kompetenčne vsebine (projekti oziroma dejavnosti, ki omogočajo razvoj in 
optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni, 
npr. skupni spletni portali). 
 
Podatki o načrtovani kompetenčni vsebini25: 

Naziv Knjižnice.si - portal slovenskih splošnih 
knjižnic  

Izvajalec  Mariborska knjižnica 
Partner(ji) Vse osrednje območne knjižnice (OOK), 

Združenje splošnih knjižnic (ZSK) 
Pridobljen status 
kompetenčnega centra 

Ne 

Utemeljitev potrebe po 
kompetenčni vsebini 

V letih 2013 in 2014 je bila v okviru delovanja OOK izvedena 
vrsta delavnic na temo strategije OOK do leta 2020. 
Udeleženci delavnic so kot ključna razvojna področja 
prepoznali sodelovanje knjižnic in delovanje knjižnic v e-
okolju. Izražena je bila potreba po okrepitvi komunikacij med 
splošnimi knjižnicami, po izmenjavi uspešnih projektov in 
znanj, po boljši preglednosti in dostopnosti e-virov in e-
storitev v slovenskih splošnih knjižnicah, po boljši 
informiranosti o delovanju splošnih knjižnic in potreba, da se 
splošne knjižnice bolj organizirano predstavijo tudi v e-
okolju. Na osnovi tega se je oblikovala pobuda za 
vzpostavitev skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic.  

Opredelitev ciljne skupine 
uporabnikov na širšem 
območju 

• Splošni uporabniki knjižnic 
• Strokovna knjižničarska javnost 
• Druge zainteresirane javnosti (financerji, partnerji,  

novinarji, itd.)  
Usklajenost načrtovane 
vsebine med knjižnicami26 

Za vsebine na portalu skrbi uredniški odbor, ki ga 
sestavljajo predstavniki OOK in ZSK. Razmerja med 
knjižnicami in ZSK so urejena s Pogodbo o sodelovanju  
pri upravljanju in urejanju spletnega portala slovenskih 
splošnih knjižnic Knjižnice.si. 
 

Pričakovani splošni cilji   Namen portala je:  
• na enem mestu nuditi celovite informacije o delovanju 

slovenskega splošnega knjižničarstva najširši domači in 
tuji javnosti 

• uporabnikom knjižnic in najširši javnosti predstaviti 
vsebine in storitve, ki jih knjižnice ponujajo 

• strokovni javnosti olajšati dostop do strokovnih 
informacij, podpirati profesionalno delovanje in čim bolj 
enakomeren razvoj slovenskega knjižničarstva 

• zainteresirani javnosti na enem mestu ponuditi 
celovite informacije o slovenskem knjižničnem sistemu, 
njegovi organiziranosti in financiranju. 

 
Pričakovani izvedbeni cilji v 
letu 2022 

• Najširši domači javnosti bodo na enem mestu na voljo 
celovite informacije o delovanju slovenskega splošnega 
knjižničarstva; 

                                                      
25 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak(o) projekt/storitev posebej. 
26 V primeru, da v načrtovani kompetenčni vsebini sodeluje več knjižnic, le-te sredstva načrtujejo v sorazmernih deležih. 



22 

 

• Del informacij o delovanju slovenskega splošnega 
knjižničarstva bo preveden v angleščino in tako 
dostopen tudi tuji javnosti; 

• Na portalu dostopne informacije bodo sproti   
posodabljane. 

• Vsebine na portalu bodo dostopne večino časa (24/7).  
 

Načrtovane aktivnosti v letu 
2022 

• Zagotavljanje stabilnega delovanja portala; 
• Sprotno dopolnjevanje vsebin na posameznih straneh, 

priprava in dnevna objava aktualnih in strokovnih 
dogodkov;  

• Optimizacija delovanja portala;  
• Trajno povezovanje z drugimi portali, ki delujejo v okviru 

OOK (Kamra, Dobre knjige, Obrazi slovenskih pokrajin); 
• Prevod dela spletnih strani v angleški jezik: v ta namen 

je treba določiti prioritetni vrstni red strani za prevod, z 
vzdrževalcem dogovoriti potrebne spremembe portala 
za dvojezičnost, poiskati in izbrati najustreznejšega 
prevajalca, nadzorovati implementacijo; 

• Temeljita prenova strani Sistem splošnih knjižnic / 
Organiziranost: določiti je treba novo strukturo strani, 
vsebino dopolniti s podatki o specializiranih oz. 
kompetenčnih centrih ter o dejavnosti knjižnic na 
obmejnih območjih. 

• Temeljita prenova strani Sistem splošnih knjižnic / 
Financiranje: določiti je treba novo strukturo strani in 
posodobiti vsebino. 

• Vzdrževanje in razvoj predlog dinamičnih spletnih 
strani: načrtujemo ustanovitev manjše delovne skupine, 
ki bo bdela nad razvojem na področju ter skrbela za 
ustrezne prilagoditve in posodobitve. 

• Spodbujanje uporabe forumov: od osnovanja forumi še 
niso zaživeli, zato jih bomo poskušali spodbuditi uredniki 
sami s pogosto zastavljenimi vprašanji. 

• Optimizacija portala za boljši priklic portala z iskalnikom 
Google: težave povzroča iskanje portala zaradi šumnika 
v imenu  

• Dopolnitev funkcionalnosti na portalu z možnostjo 
naročanja uporabnikov na obvestila o novih objavah na 
portalu. 

• Promocija portala: načrtujemo izdelavo animacije ali 
krajšega filma s promocijsko vsebino, ki ga bomo 
objavili na portalu, pa tudi na spletnih straneh splošnih 
knjižnic in na družbenih omrežjih. 

 
Pričakovani rezultati • Večji obisk portala 

• Stabilno delovanje portala 
• Portal bo prepoznaven v javnosti 
• Posodobljene, aktualne vsebine na portalu  
• Prenovljeni strani Sistem splošnih knjižnic / 

Organiziranost in Sistem splošnih knjižnic / Finance 
• Del spletnih strani s portala bo preveden v angleški jezik 

in dostopen javnosti 
• Ustanovljena bo delovna skupina za vzdrževanje in 

razvoj predlog dinamičnih spletnih strani, ki bo začela z 
delom 
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• Funkcionalnosti na portalu bodo dopolnjene, boljši bo 
priklic portala z iskalnikom Google  

• Aktiven bo vsaj en forum 
• Preko portala bodo dostopni tudi drugi portali, ki delujejo 

v okviru OOK (Kamra, Dobre knjige, Obrazi slovenskih 
pokrajin) 

• Portal Knjižnice.si bo dostopen preko drugih portalov, ki 
delujejo v okviru OOK 

 
Terminski načrt • Aktivnosti za zagotavljanje neprekinjenega delovanja 

portala, za promocijo, za povezovanje portalov ter za 
dopolnitve funkcionalnosti in optimizacijo se bodo 
izvajale trajno, vse leto. 

• Temeljito prenovo strani načrtujemo za pomlad 2022 
• Prevod dela spletnih strani v angleški jezik: določitev 

prioritetnega vrstnega reda strani za prevod, izbor 
prevajalcev – pomlad; izvedba potrebnih sprememb 
portala za uvedbo strani v drugem jeziku in prevajanje 
vsebin izbranih strani – poletje/jesen;  implementacija in 
nadzor – jesen/zima 

• Ustanovitev delovne skupine za vzdrževanje in razvoj 
predlog dinamičnih spletnih strani – pomlad;  skrb za 
ustrezne prilagoditve in posodobitve predlog strani – 
trajno. 

 
Način izvedbe • Večino vsebinskih dopolnitev (dopolnjevanje strani, 

prenova strani, promocija, …) bodo izvedli člani 
uredniškega odbora.  

• Dopolnitve funkcionalnosti, optimizacijo portala bo 
izvedel vzdrževalec portala. 

• Za prevajanje besedil spletnih strani bomo poiskali 
zunanje sodelavce. 

Nadzor nad kakovostjo 
izvedbe 

Da; izvajata uredniški odbor in nadzorni svet  

Pričakovani pozitivni učinki 
na razvoj knjižnične 
dejavnosti na širšem 
območju 

• Uporabniki knjižnic bodo bolje spoznali knjižnične 
storitve in jih pogosteje ter v večjem številu uporabljali. 
Bolje se bodo zavedali tudi storitev, ki jim jih v 
digitalnem okolju omogočajo knjižnice.  

• Knjižničarji bodo na enem mestu dostopali do 
strokovne literature, informacij o izobraževanjih in 
strokovnih dogodkih ter do informacij o novostih na 
svojem področju, kar bo prispevalo k povečanju 
njihovih kompetenc in njihovemu bolj strokovnemu 
delu. 

• Zavedanje o knjižnicah in njihovem delovanju v 
lokalnih okoljih se bo povečalo, s tem se bo krepil vpliv 
knjižnic na svoje okolje.  
 

Pričakovano zmanjšanje 
razlik v razvoju knjižnične 
dejavnosti na širšem 
območju 

• Uporaba predlog dinamičnih spletnih strani omogoča 
tudi manjšim knjižnicam, da si oblikujejo spletno stran 
in se enakopravno predstavijo v spletnem okolju. 
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• Vsem knjižnicam so hkrati in v enakem obsegu 
dostopne informacije o novostih, možnostih 
financiranja, ipd. 

• Primeri objavljenih dobrih praks in izmenjava mnenj na 
forumih pomagajo pri oblikovanju ustreznih storitev za 
specifična okolja.  
 

Pričakovana dostopnost 
rezultatov za uporabnike na 
širšem območju 

Vsebine na portalu bodo prosto, sproti in neprekinjeno 
(24/7) dostopne najširši javnosti. 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Vsebino in dopolnitve portala bomo promovirali na spletnih 
straneh knjižnic, z objavami na družbenih omrežjih, z 
objavami prispevkov na portalu Knjižničarske novice in v 
drugih strokovnih publikacijah, s predstavitvami portala na 
raznih dogodkih. 

Nadaljnje razvojne možnosti 
načrtovane vsebine 

• Z objavo čim bolj aktualnih vsebin doseči, da bo  portal 
prepoznan kot osrednja informacijska točka o 
delovanju splošnih knjižnic 

• Povezovanje z drugimi portali, ki delujejo v okviru OOK 
(Kamra, Dobre knjige, Obrazi slovenskih pokrajin) -  
uvedba metaiskalnika za vse portale hkrati. 

• Celovit prevod portala v angleški jezik. 
 

Ocena stroškov (v EUR) 12.500 
 
Kratka predstavitev načrtovane kompetenčne vsebine (500–1000 zbp27):  
 
Spletni portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si (https://www.knjiznice.si/) je nastal v okviru 
delovanja osrednjih območnih knjižnic in v okviru Združenja splošnih knjižnic iz potrebe po boljši  
komunikacij med splošnimi knjižnicami, po boljši informiranosti o delovanju splošnih knjižnic in iz 
potrebe, da se splošne knjižnice bolj organizirano predstavijo tudi v spletnem okolju.  
Portal je vsebinsko sestavljen iz štirih glavnih delov, kjer so predstavljene vsebine za uporabnike, 
knjižničarje, podatki o sistemu splošnih knjižnic in podatki o Združenju splošnih knjižnic. Portal 
trenutno vsebuje 67 strani, vsebino katerih sproti posodabljamo.  
Namen portala je na enem mestu ponuditi celovite informacije o delovanju slovenskega splošnega 
knjižničarstva ter splošne knjižnice predstaviti najširši domači in tuji javnosti, tj. uporabnikom knjižnic, 
strokovni javnosti in najširši zainteresirani javnosti.  
 
 
Podrobnejši finančni načrt  
 
Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki 
nastanejo kot posledica izvajanja načrtovane 
kompetenčne vsebine 

znesek v EUR 

Stroški dela upravljalca portala 7.500 
  
Specifikacija variabilnih programskih stroškov  
Vzdrževanje portala 4.000 
Nadgradnja portala za dvojezičnost in stroški 
prevajanja 

1.000 

Programski stroški skupaj 12.500 

                                                      
27 Znaki brez presledkov. 

https://www.knjiznice.si/
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Podrobna obrazložitev načrtovanih programskih stroškov:  

• Predvideli smo stroške dela upravljalca portala 
• Predvideli smo stroške vzdrževanja portala v skladu s Pogodbo o vzdrževanju 

spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si. 
• Predvideli smo stroške nadgradnje portala za dvojezičnost in stroške prevajanja 

dela vsebin.  
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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 eur28 
 

2021  2021  

2022 
 

17.500 eur29 2022 
 

 2022 
 

1.000 eur30 2022 
 

4.000 eur 

2023 
 

19.500 eur31 2023 
 

 2023 
 

 2023 
 

 

2024 
 

 2024 
 

 2024 
 

 2024 
 

 

2025  2025 
 

 2025  2025  

 2026 
 

 2026  2026  2026  

Povprečni znesek rednih letnih 
stroškov32 

8.500 eur 13.000 eur33 4.000 eur 6.000 eur 

EPZ 1 0,62 0,75  0,5 
 

                                                      
28 Migracija portala na WordPress, znesek je brez DDV. 
29 Izdelava novega portala (dvoletni projekt) – prva faza v letu 2022, druga faza v letu 2023.  
30 V letu 2022 načrtujemo prevod dela portala v angleščino. Ob rednih letnih stroških načrtujemo še 1.000 eur stroškov nadgradnje portala za dvojezičnost in stroškov prevajanja. 
31 Leta 2023 bo potekala aktivna promocija novega portala, zato v tem letu poleg stroška izdelave novega portala (druga faza) načrtujemo še 2.000 eur stroškov poti, kotizacij in promocijskega materiala. 
32 Redni letni stroški: manjše nadgradnje, potni stroški, vzdrževanje portala, gostovanje portala, organizacija izobraževanj ipd. V znesku ni upoštevano financiranje zaposlitev. 
33 Leta 2023 je predviden nekoliko višji znesek – dodatnih 3.050 eur (2.500 brez DDV) za organizacijo Festivala Kamra.  
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PRILOGA 2-2: Kompetenčne vsebine (projekti oziroma dejavnosti, ki omogočajo razvoj in 
optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni, 
npr. skupni spletni portali). 
 
Podatki o načrtovani kompetenčni vsebini34: 

Naziv Spodbujanje bralne pismenosti 
Izvajalec  Mariborska knjižnica 
Partner(ji) Osrednje območne knjižnice (OOK); Združenje splošnih 

knjižnic, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport RS, Zavod RS za šolstvo, 
Javna agencijo za knjigo, Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez, Andragoški center, Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, Bralno društvo Slovenije, 
ZPMS – Bralna značka;  Oddelek za raziskave, 
izobraževanje in svetovanje NUK, Oddelek za 
bibliotekarstvo, knjigarstvo in informacijske vede FF;  

Pridobljen status 
kompetenčnega 
centra 

Ne 

Utemeljitev 
potrebe po 
kompetenčni 
vsebini 

Vsebinsko izhodišče kompetenčne vsebine »spodbujanje 
bralne pismenosti« je vezano na določilo Nacionalne 
strategije za razvoj bralne pismenosti, in sicer na cilj: »širiti 
védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za 
pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v osebnem in 
poklicnem življenju ter za delovanje v skupnosti« ter »v 
okviru formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja 
spodbujati razvoj bralne pismenosti in bralne kulture pri 
odraslih.« Poseben pomen teh kompetenčnih vsebin 
izpostavljajo tudi t. i. knjižnične vloge, ki so opredeljene v 
temeljnem dokumentu za razvoj in delovanje splošnih 
knjižnic, in sicer so to Strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice (2019). 

Opredelitev 
ciljne skupine 
uporabnikov na 
širšem območju 

Kompetenčne vsebine so v prvi vrsti namenjene strokovnim 
delavcem in delavkam različnih profilov (npr. knjižničarji, 
višji knjižničarji, bibliotekarji, šolski knjižničarji) vseh 
slovenskih splošnih in tudi drugih knjižnic. Spodbujajo 
sodelovanje med knjižničarji različnih knjižnic ter 
povezovanje knjižničarjev in drugih deležnikov na področju 
bralne pismenosti v Sloveniji. Prav slednja povezava je 
izredno pomembna pri vzpostavljanju celostnega pristopa 
izgradnje bralne pismenosti in vzpostavljanju bralne kulture.  

Posamezne kompetenčne vsebine pripravljamo za 
naslednjo ciljno skupino:  mlade, med 15. in 19. letom 
starosti, ki večino svojega prostega časa posvetijo točno 
določeni aktivnosti, npr. športu ali igranju inštrumenta ali 
plesu, in je pri njih branje manj v vlogi načina preživljanja 
prostega časa kot smo ga knjižničarji in knjižničarke 
navajeni spodbujati pri mladih. S tem sledimo petemu 
temeljnemu načelu Nacionalne strategije za razvoj bralne 

                                                      
34 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak(o) projekt/storitev posebej. 
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pismenosti, in sicer načelu Individualizacije in 
personalizacije. Hkrati pa s pomočjo mladih, starih med 15. 
in 19. let, nagovarjamo odrasle, ki so v vlogi njihovih 
spremljevalcev na športni ali umetniški poti.  

Usklajenost 
načrtovane 
vsebine med 
knjižnicami35 

Kompetenčne vsebine v Mariborski knjižnici usklajujemo s 
pomočjo delovne skupine območnih koordinatorjev za 
spodbujanje bralne pismenosti, ki deluje pri Centru za 
spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice. Načrt v 
letu 2022 obsega pet srečanj delovne skupine: 

• 18. januar: načrt srečanj in dela DS v letu 2022, 
predstavitev aktivnosti kompetenčnih vsebin na 
nacionalnem nivoju 

• 10. marec: Razumevanje pojma bralna pismenost 
v okolju splošne knjižnice 

• 9. junij: Povezanost bralne pismenosti in bralne 
kulture v okolju splošne knjižnice  

• 14. september: Usposobljenost strokovnega kadra 
v splošnih knjižnicah na področju bralne 
pismenosti 

• 9. november: akcijski načrt uresničevanja 
Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 
(dokument vlade; predstavitev vezana na sprejem 
dokumenta) 

Posamezne aktivnosti, s katerimi uresničujemo posamezni 
del kompetenčne vsebine (npr. program 
#športajmoinberimo, ABC bralne pismenosti IV)  
usklajujemo v sklopu sodelovanja s povabljenimi 
knjižnicami v program in v okviru letnega programa dela. 
Navedene tri aktivnosti (#ŠIB, ABC BP in raziskava) 
povezujejo različne akterje na področju bralne pismenosti, 
saj prenašajo vsebine iz knjižnic v širši slovenski prostor in 
iz širšega slovenskega strokovnega prostora, ki raziskuje, 
gradi in deluje na področju bralne pismenosti, v slovenski 
knjižnični strokovni prostor. Hkrati pa zavedanje o pomenu 
bralne pismenosti in vlogi splošnih knjižnic na tem področju 
prenašajo v prostor, kjer so splošne knjižnice manj prisotne 
ali pa skoraj niso (športno okolje).  

Pričakovani 
splošni cilji   

Namen kompetenčne vsebine »spodbujanje bralne 
pismenosti« je vezan na uresničevanje ti. knjižničnih vlog, ki 
jih je v prostor upravljanja splošnih knjižnic pripeljal 
strokovni dokument Strokovna priporočila in standardi za 
splošne knjižnice (2019). Ker so nekatere knjižnične vloge 
vezane neposredno na uresničevanje bralne pismenosti in 
bralne kulture v splošnih knjižnicah in s pomočjo splošnih 
knjižnic v širšem družbenem prostoru, je temeljni namen te 
kompetenčne vsebine razjasniti pojme v strokovnem okolju 
splošnih knjižnic, ozavestiti razmerje med pojmi in deležniki 
na področju bralne pismenosti in bralne kulture, 

                                                      
35 V primeru, da v načrtovani kompetenčni vsebini sodeluje več knjižnic, le-te sredstva načrtujejo v sorazmernih deležih. 
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permanentno strokovno preizpraševanje o vlogi in pomenu 
splošnih knjižnic pri spodbujanju bralne pismenosti, 
spodbujanje sledenja znanstvenim spoznanjem na področju 
bralne pismenosti ter spodbujanje izvajanja prakse, ki 
temelji ter gradi na teoriji, ki gradi tako področje bralne 
pismenosti kot področje bralne kulture. Namen izvajanja te 
kompetenčne vsebine je tudi ustvarjanje strokovne 
dinamike, ki bi presegla resorsko vladno organizirano delitev 
vsebin bralne pismenosti in bralne kulture.  

Pričakovani 
izvedbeni cilji v 
letu 2022 

• večje zavedanje o pomenu bralne pismenosti med 
strokovnimi delavci v splošni knjižnici 

• večja povezanost različnih deležnikov na področju 
bralne pismenosti 

• večje medsebojno poznavanje različnih deležnikov 
na področju bralne pismenosti 

• večje razumevanje povezave med knjižničnimi 
bibliopedagoškimi in biblioandragoškimi dejavnostmi 
ter učinki na področju bralne pismenosti 

• večje poznavanje področja in njegovega pomena za 
vseživljenjsko delovanje posameznika in družbe 
med strokovnimi delavci in vodstvi splošnih knjižnic 

• večja usposobljenost za svetovanje in izvajanje ter 
razumevanje  bibliotekarske pismenosti 

• razširjen pristop pri zagovarjanju branja v povezavi s 
sodobnimi ugotovitvami nevroznanosti 

• vpliv na oblikovanje strokovne samozavesti pri 
izvajanju dejavnosti na področju spodbujanja bralne 
pismenosti 

• vpliv na oblikovanje spodbudnega okolja za branje 
določenih specifičnih skupin prebivalcev 

Načrtovane 
aktivnosti v letu 
2022 

• izvedba petih sestankov DS območnih 
koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti 
(sestanki so vsebinsko zasnovani in prinašajo 
strokovna znanja za krepitev kompetenc strokovnih 
delavcev v splošnih knjižnicah) - obravnava in 
seznanitev s temeljnimi dokumenti za razumevanje 
spodbujanja bralne pismenosti med strokovnimi 
delavci v splošnih knjižnicah (povezava z načrtom 
DS) 

• izvedba in nadgradnja programa 
#športajmoinberimo iz pet srečanj v enem mesecu, 
v deset srečanj v desetih mesecih in s tem za 50 
odstotkov povečana vključenost splošnih knjižnic v 
program #športajmoinberimo, ki je medresorski 
nacionalni program za spodbujanje branja med 
mladimi športniki in športnicami. 

• širjenje sodelovanje v programu 
#športajmoinberimo iz OOK na OK na posameznem 
območju 
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• izvedba strokovnega dogodka, ki je namenjen 
krepitvi strokovnih kompetenc zaposlenim v 
splošnih knjižnicah. 

• povezanost strokovnega dogodka ABC bralne 
pismenosti IV z obeleženjem jubileja 50 let izhajanja 
revije Otrok in knjiga ter delovanja Službe za mlade 
bralce v Mariborski knjižnici, ki sta gradnik na 
osnovi katerega pripravljamo kompetenčne vsebine 
»spodbujanje bralne pismenosti« 

• tri strokovne in ena znanstvena objava na temo 
povezanost bralne pismenosti, bralne kulture in 
splošnih knjižnic/strokovnih delavcev v splošnih 
knjižnicah 

• dve strokovni predavanji na temo povezanost 
bralne pismenosti, bralne kulture in splošnih 
knjižnic/strokovnih delavcev v splošnih knjižnicah 

• dve novi seriji podcastov, s katerimi spodbujamo 
razmišljanje o pomenu bralne pismenosti v širšem 
družbenem prostoru, saj je domet podcastov širok 
in presega geografske meje in strokovne okvirje 

Pričakovani 
rezultati 

• za 30 odstotkov večji obisk strokovnega dogodka 
ABC bralne pismenosti IV – udeležencev iz splošnih 
knjižnic in za 30 odstotkov večji obseg 
predavateljev, ki bodo pokrivali neposredno temo 
povezave bralne pismenosti in splošne knjižnice 

• večja strokovna usposobljenost strokovnih delavcev 
v splošnih knjižnicah za področje spodbujanje 
bralne pismenosti 

• večja produkcija znanstvenih in strokovnih člankov 
na temo povezanost bralne pismenosti, bralne 
kulture in splošnih knjižnic/strokovnih delavcev v 
splošnih knjižnicah 

• spremenjen pogled na branje pri specifičnih 
skupinah mladostnikov 

• večje poznavanje delovanj splošnih knjižnic na 
področju bralne pismenosti v širšem strokovnem 
slovenskem okolju 

• 10 odstotkov več poslušalcev oziroma naročnikov 
na podcast ABC bralne pismenosti 

Terminski načrt 1.1.-31.12.2022 
Način izvedbe • delovna srečanja in strokovna predavanja s 

pomočjo sodobnih aplikacij, ki omogočajo sestanke 
na daljavo 

• srečanja v živo 
• posneta srečanja in pretočno predvajana 
• posneti podcasti 
• objave (strokovne, znanstvene, poljudne) 

Nadzor nad 
kakovostjo 
izvedbe 

Pri upravljanju te kompetenčne vsebine smo vzpostavili 
znotraj nadzora tudi evalvacijski krog vrednotenja 
upravljanja kompetenčne vsebine. Pri tem evalvacijskem 
krogu vrednotenja sodelujejo tako udeleženci kot izvajalci 
posameznih aktivnosti. Ugotovitve uporabimo pri 
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nadaljnjem upravljanju kompetenčne vsebine, ob tem pa 
ugotovitve evalvacijskega kroga predstavimo tudi širši 
javnosti v okviru pisnih prispevkov ali izvedenih del.  

Pričakovani 
pozitivni učinki 
na razvoj 
knjižnične 
dejavnosti na 
širšem območju 

Vlada Republike Slovenije je 2019 sprejela Nacionalno 
strategijo za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–
2030. Tako smo v Sloveniji dobili »strateški dokument, ki 
določa prednostne naloge in vzgojno-izobraževalne cilje na 
področju pismenosti« (Nacionalna, 2019, str. 4). Vizija 
strategije je, da bi dosegli raven bralne pismenosti, ki bi 
vsakomur omogočala optimalen razvoj sposobnosti za 
dejavno življenje in delo (Nacionalna, 2019, str. 5). Ključno 
vlogo pri uresničevanju vizije strategije imajo tudi splošne 
knjižnice v celotni mreži splošnih knjižnic in v sodelovanju z 
akterji v lokalnem okolju. Spodbujanje bralne pismenosti in 
vzpostavljanje bralne kulture splošne knjižnice dosegajo z 
razvejano mrežo knjižnic in s programskimi usmeritvami, t. 
i. knjižničnimi vlogami, ki so opredeljene v dokumentu 
Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 
(2019). Posredno povezane z bralno pismenostjo in bralno 
kulturo so še štiri knjižnične vloge: pridobivanje znanja, 
informacijsko in računalniško opismenjevanje, informacijsko 
središče lokalne skupnosti in vključevanje v družbo. 
Preostale tri knjižnične vloge iz strokovnih priporočil so 
vsebinsko sicer vezane na druga področja, a jih je 
nemogoče uresničevati v okolju, kjer pismenost ni na 
zadovoljivi ravni in prevladuje negativen odnos do branja in 
knjige ali odnosa sploh ni.  

V presečišču omenjenih nacionalnih dokumentov so 
strokovni delavci in delavke različnih profilov ključni za 
oblikovanje in uresničevanje programov za spodbujanje 
bralne pismenosti in bralne kulture. Nacionalna strategija za 
razvoj bralne pismenosti določa, da je vsem, ki so zavezani 
»razvoju lastne bralne pismenosti in bralne kulture ter 
razvoju bralne pismenosti in bralne kulture učečih se«, treba 
»zagotoviti potrebna znanja na dodiplomski in podiplomski 
stopnji izobraževanja ter v okviru stalnega strokovnega 
usposabljanja. Njihovo motivacijo in strokovno avtonomijo 
omogočimo z zagotavljanjem možnosti za stalno strokovno 
rast« (Nacionalna, str. 8). V strokovnih priporočilih za 
splošne knjižnice pa je pri knjižničnih vlogah poudarek na 
»kompetencah kot potrebnih veščinah, sposobnostih in 
znanju, ki je potrebno za izvedbo aktivnosti specifične 
vloge« (Strokovna, 2019, str. 58). 

Pri načrtnem izvajanju kompetenčne vsebine »spodbujanje 
bralne pismenosti« pričakujemo sistemske pozitivne učinke 
na razvoj knjižnične dejavnosti na širšem območju najprej 
na nivoju strokovnega dojemanja vloge splošnih knjižnic in 
strokovnega kadra v splošnih knjižnicah pri spodbujanju 
bralne pismenosti in povezave med temeljnimi dokumenti. 

Pričakovano 
zmanjšanje 
razlik v razvoju 
knjižnične 
dejavnosti na 
širšem območju 

Javnost, sodeč po raziskavi Združenja splošnih knjižnic iz 
leta 2011, meni, da splošne knjižnice pomembno prispevajo 
k razvijanju bralne kulture in dvigovanju izobrazbene ravni v 
skupnosti. Rezultati so pokazali izjemno visoko stopnjo 
strinjanja s posameznimi trditvami o tej temi. V povprečju je 
trditev, ki se je nanašala na razvoj branja, bralne kulture in 
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pismenosti, imela najvišjo oceno. Pri tem med člani, 
uporabniki in neuporabniki ni bilo statistično značilnih razlik, 
kar pomeni, da gre za enotno percepcijo širše družbene 
koristnosti splošnih knjižnic (Javnomnenjska, 2011, str. 43). 
V letu 2020 je bila ponovno izpeljana raziskava med člani, 
uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic 
(Raziskava, 2020), a v tej raziskavi ni bilo podobnih, 
primerljivih vprašanj kot leta 2011. Ciljane raziskave, ki bi 
prinesla posnetek stanja pri tej kompetenčni vsebini, 
nimamo. Določen vpogled nam omogoča raziskava, ki je 
bila predstavljena v monografiji Proaktivna splošna knjižnica 
za bralno pismenost in bralno kulturo (2017). Na osnovi 
ugotovitev te raziskave načrtujemo aktivnosti, s katerimi 
želimo vplivati na usposobljenost strokovnega kadra v 
splošnih knjižnicah. Ta usposobljenost je vezana na 
področje bralne pismenosti, povezave med bralno 
pismenostjo in bralno kulturo ter umeščanje teh vsebin v 
povezovalne aktivnosti za večji vpliv na najširši strokovni 
prostor. V načrtu imamo raziskavo o razumevanju ter 
dojemanju dveh ključnih pojmov: bralna pismenost in bralna 
kultura.  
Pri analizi treh izvedb strokovnega dogodka ABC bralne 
pismenosti, ki je prvenstveno namenjen zaposlenim v 
splošnih knjižnicah, smo ugotovili razmerje 80 : 20 v prid 
zaposlenim v vzgojno izobraževalnih ustanovah. 
Predpostavljamo, da je potrebno tudi v okolju splošnih 
knjižnic vzpostaviti zanimanje za vseživljenjsko 
izpopolnjevanje in izobraževanje na področju bralne 
pismenosti. 

Pričakovana 
dostopnost 
rezultatov za 
uporabnike na 
širšem območju 

Strokovna javnost: članki, predavanja, posnetki predavanj, 
podcasti, spletna stran 
Lokalna skupnost: objave v časopisu, sodelovanje v 
radijskih oddajah, podcasti, spletna stran 
Nacionalna raven: članki, predavanja, objave na družabnih 
omrežjih, sodelovanje na TV SLO, Val 202, Radio SI, 
podcasti, spletna stran 
Regionalna raven: članki, predavanja, objave na družabnih 
omrežjih, sodelovanje na TV MB in RADIO Maribor, 
spletna stran 
Mednarodna raven: družabna omrežja, 
spletna stran (v pripravi je prevod 
posameznih podstrani v angleščino) 

Načrtovane 
oblike 
predstavitve 
rezultatov 

Kompetenčne vsebine predstavljamo skozi dogodke, ki jih 
pripravljamo za širšo javnost, s pomočjo poljudnih člankov 
in s sodelovanjem v radijskih in televizijskih oddajah in 
morebitnih člankih v dnevnem časopisu. Strokovno javnost 
informiramo z objavo strokovnih in znanstvenih člankov ter 
s pripravo in izvedbo predavanj in predstavitev. 
Ustanovitelja in financerja obveščamo z natančnim 
poročilom v letnem poročilu in na spletni strani knjižnice. 
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Uresničevanje kompetenčnih vsebin predstavljamo tudi z 
izbranimi objavami na družabnih omrežjih. 

Nadaljnje 
razvojne 
možnosti 
načrtovane 
vsebine 

V raziskavi, ki smo jo pripravili v letu 2021, smo zapisali "Ni 
bistveno le, koliko in kakšna izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja so del posameznikovega strokovno-
razvojnega načrta, temveč je ključno, da je posameznik sam 
pismen, kar pomeni, da zna poiskati potrebne informacije in 
slediti razvoju strokovnega področja." Ta stavek iz raziskave  
tudi uporabniku knjižnic sporoča o temeljni vlogi 
knjižničarjev pri opismenjevanju, da zmore posameznik 
doseči ta cilj. To pomeni, da zmore (mora) vsak knjižničar 
približati   uporabniku to vedenje in znanje vsaj na ravni 
pismenosti, ki  je opisana kot knjižnično informacijsko 
znanje za gimnazije kot splošna stopnja  znanja uporabe 
informacij za vse. Bralna pismenost ni področje, ki bi 
zastaralo, temveč sodobne domače in mednarodne 
raziskave kažejo, da je vedno bolj pomembno, v bistvu 
ključno področje za vsesplošno in učinkovito delovanje 
posameznika in družbe. Ob tem so pomembna tudi razmerja 
med raziskovanjem in delovanjem na področju bralne 
pismenosti in nevroznanosti ter uporabe ali neuporabe 
digitalnih medijev. V prihodnje vidimo tudi možnosti 
sodelovanja v raziskovalnih projektih, ki bodo osvetlili vlogo 
splošnih knjižnic na področju bralne pismenosti (npr. vpliv 
krajevne splošne knjižnice na stopnjo pismenosti otrok v prvi 
triadi, vpliv sodelovanja med šolsko in splošno knjižnico na 
stopnjo pismenosti, vpliv sodelovanja med šolo in splošno 
knjižnico pri gradnji bralne kulture v družinskem okolju; vpliv 
programov splošne knjižnice na pismenost odraslih)  

Ocena stroškov 
(v EUR) 

11.580 

 
Kratka predstavitev načrtovane kompetenčne vsebine (500–1000 zbp36): Pojma bralna pismenost 
in bralna kultura sta v javnem družbenem življenju in v prostoru strokovnega delovanja pogosto 
uporabljena. Pri izvajanju kompetenčne vsebine »spodbujanje bralne pismenosti« pojma razumemo 
tako, kot ju opredeljuje Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti: »Bralna pismenost je stalno 
razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo 
pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega in 
bralno kulturo (pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje).« (Nacionalna, 2019, str. 3) 
»Pomemben del pismenosti je bralna kultura, opredeljena kot odnos (splet pojmovanj in vrednot) 
posameznika in posameznice ter družbe do knjige in branja.« (Nacionalna, 2019, str. 4). V okviru teh 
opredelitev pojmov načrtujemo in izvajamo aktivnosti, ki jih peljemo po dveh poteh. Na prvi poti stopamo 
proti strokovnim delavcem v splošnih knjižnicah in bi pri njih želeli spodbuditi razmišljanje o bralni 
pismenosti, ki se kot »zmožnost in družbena praksa vse življenje razvija v različnih okoliščinah in na 
različnih področjih ter prežema vse človekove dejavnosti.« (Nacionalna, 2019, str. 3). Na drugi poti pa 
stopamo v širši družbeni prostor, kjer želimo tudi s pomočjo povezovanja dejavnosti, ki na prvi pogled 
ne gredo skupaj (npr. šport in branje), redno govoriti o pomenu bralne pismenosti za vsa življenjska 
obdobja. 
 
 
 
 

                                                      
36 Znaki brez presledkov. 



34 

 

 
 
 
Podrobnejši finančni načrt  
 
Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki 
nastanejo kot posledica izvajanja načrtovane 
kompetenčne vsebine 

znesek v EUR 

Stroški dela: 
- program #ŠIB (priprava 10 mesečnih srečanj) 
- strokovni dogodek ABC bralne pismenosti IV 

(priprava programa, dogovori s predavatelji, 
priprava na izvedbo, sodelovanje pri izvedbi)  

9.000 

  
Specifikacija variabilnih programskih stroškov  
Avtorski honorarji za predavatelje: 8 predavateljev 
*160€ 

 

1.280 
 

Stroški oblikovanja 500 
Stroški obdelave in priprave posnetkov 800 
Programski stroški skupaj                                                            11.580         

 
Podrobna obrazložitev načrtovanih programskih stroškov:  

• Predvideli smo stroške dela. 
• Predvideli smo stroške avtorskih honorarjev za 8 predavateljev v višini 1.280 eur 
• Predvideli smo stroške oblikovanja za dogodek ABC bralne pismenosti IV 

(celostna podoba – plakati, digitalne verzije za spletno okolje in družabna 
omrežja) v višini 500 eur 

• Predvideli smo stroške obdelave in priprave posnetkov v višini 800 eur 
 
Za stroške avtorskih honorarjev, stroške oblikovanja in stroške obdelave in priprave 
posnetkov bomo zagotavljali dodatna lastna sredstva v predvideni vrednosti 2.580 eur. 
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PRILOGA 2-3: Kompetenčne vsebine (projekti oziroma dejavnosti, ki omogočajo razvoj in 
optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni, 
npr. skupni spletni portali). 
 
Podatki o načrtovani kompetenčni vsebini37: 

Naziv Koordinacija dejavnosti na področju informacijsko 
komunikacijske tehnologije med osrednjimi območnimi 
knjižnicami 

Izvajalec  Mariborska knjižnica 
Partner(ji) Osrednje območne knjižnice 
Pridobljen status 
kompetenčnega 
centra 

Ne 

Utemeljitev 
potrebe po 
kompetenčni 
vsebini 

Dejavnost na področju informacijsko komunikacijske 
tehnologije (IKT) je zahtevno strokovno področje, nujno 
potrebno za delovanje katere koli splošne knjižnice.  
 
Zaradi podpore usklajenemu razvoju splošnih knjižnic in 
zmanjševanju razlik v razvoju, je koordinacija dejavnosti 
na področju IKT med osrednjimi območnimi knjižnicami  
nujno potrebna. S tem omogočamo usklajen razvoj in 
optimizacijo področja IKT v mreži splošnih knjižnic na 
nacionalni ravni, kot predvideva dokument Strateške 
usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah 2019 – 
2028. 
Potreba po koordinaciji je izrazita na področju: 

• pomoči in svetovanja pri podpori in implementaciji 
novosti s področja IKT rešitev,  

• prizadevanja za zmanjšanje razlik v razvoju 
ponudbe knjižnične dejavnosti na širšem območju, 

• skupnega nastopa knjižnic pri sodelovanju z 
zunanjimi partnerji s tega področja, kot sta npr. 
Arnes, Izum,  

• posredovanja poenotenih in aktualnih podatkov 
financerjem, kot so npr. Ministrstvo za kulturo in 
občine. 

Opredelitev 
ciljne skupine 
uporabnikov na 
širšem območju 

• Vse splošne knjižnice (izmenjava in implementacija 
novosti na področju IKT, nudenje strokovne pomoči za 
usklajen razvoj) 

• Posredno uporabniki knjižnic (uvedene novosti v 
knjižnicah posredno vplivajo na boljšo in bolj sodobno 
uporabniško izkušnjo in zadovoljstvo uporabnikov) 

Usklajenost 
načrtovane 
vsebine med 
knjižnicami38 

Dokument Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih 
knjižnicah 2019 – 2028 opredeljuje strateške usmeritve in 
cilje na tem področju, kot sta npr. načrtovanje, redno 
vzdrževanje in posodabljanje informacijskih sistemov ter 
izdelava politike informacijske varnosti in poenoteno 
upoštevanje standardov s tega področja. V okviru delovanja 
OOK deluje tudi Skupina sistemskih administratorjev in 

                                                      
37 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak(o) projekt/storitev posebej. 
38 V primeru, da v načrtovani kompetenčni vsebini sodeluje več knjižnic, le-te sredstva načrtujejo v sorazmernih deležih. 
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informatikov OOK, ki jo koordinira predstavnik Mariborske 
knjižnice. Skupina si prizadeva za doseganje zastavljenih 
skupnih ciljev.  
 

Pričakovani 
splošni cilji   

Cilji dejavnosti na področju informacijsko komunikacijske 
tehnologije so definirani znotraj strateških usmeritev 
dokumenta  Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih 
knjižnicah 2019 – 2028: 
• Zagotavljanje kadrovskih virov za izvajanje nalog, ki jih 

prinaša področje tehnološkega razvoja in storitev 
knjižnic v digitalnem okolju ter skrb za njihovo redno 
usposabljanje 

• Zagotavljanje celovitega razvoja veščin digitalne 
pismenosti zaposlenih v knjižnici in podpora pri 
usposabljanju uporabnikov 

• Načrtovanje, redno vzdrževanje in posodabljanje 
informacijskega sistema  

• Izdelava politike informacijske varnosti in poenoteno 
upoštevanje standardov s tega področja 

• Zagotavljanje širokopasovnih povezav, brezžičnih 
povezav, spodbujanje uporabe storitev v oblaku, 
uporaba mobilne in spletne tehnologije pri knjižničnih 
storitvah 

• Vzpodbujanje avtomatizacije knjižničnih storitev 
• Načrtovanje finančnih sredstev za nakup in 

posodabljanje opreme IKT 
• Partnersko sodelovanje in iskanje skupnih rešitev s 

partnerji, kot sta Arnes, Izum ipd. 
 

Pričakovani 
izvedbeni cilji v 
letu 2022 

Izvedbeni cilji za tekoče leto so izbrani glede na predvideno 
dinamiko v dokumentu in so usklajeni s trenutnimi tekočimi 
in razvojnimi potrebami knjižnic s tega področja. Za leto 
2022 načrtujemo: 

• Popis opreme IKT z analizo po območjih (strateški 
cilj: Načrtovanje, redno vzdrževanje in 
posodabljanje informacijskega sistema), 

• Reševanje sprotnih težav in delitev znanja ter 
izkušenj s področja IKT med osrednjimi območnimi 
knjižnicami in posredovanje le teh knjižnicam na 
območju. 

 
Načrtovane 
aktivnosti v letu 
2022 

Aktivnosti znotraj izvedbenih ciljev v letu 2022: 
• Popis opreme IKT z analizo po območjih ima 

načrtovane aktivnosti: 
- uvodni sestanek v ZOOM okolju, na katerem bomo 

uskladili tudi siceršnje sprotno delo, 
- začetek popisa IKT opreme: svetovanje na 

območju, zbiranje tabel s podatki, 
- priprava krajše analize za posamezno območje na 

osnovi dogovorjenih kazalcev, 
- zaključni sestanek na temo popisov in pregled 

analize. 
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V aktivnostih sodelujejo vse osrednje območne knjižnice. 
 
• Reševanje sprotnih težav in delitev znanja in 

izkušenj s področja IKT ima načrtovane aktivnosti: 
- V letu 2022 so načrtovani štirje sestanki skupine v 

okolju ZOOM, kjer bomo izmenjali izkušnje, reševali 
težave in pripravljali pobude. Ta izvedbeni cilj bomo 
kombinirali na sestankih za aktivnosti  drugih dveh 
izvedbenih ciljev. 

- Uporabili bomo že preizkušene poti izmenjave 
znanja in deljenja pomoči preko elektronske pošte, 
telefona in ostalih komunikacijskih kanalov. 

V aktivnostih sodelujejo vse osrednje območne knjižnice. 
 

Pričakovani 
rezultati 

• Pričakovani rezultati popisa opreme IKT z analizo po 
območjih so: 
- Analiza stanja opreme IKT v splošnih knjižnicah za 

leto 2021 bo omogočila pregledno prepoznavo 
potreb in izboljšanje načrtovanja nakupov opreme 
IKT po posameznih knjižnicah ter posledično bolj 
enakomeren razvoj knjižnic. Pri tem zasledujemo 
kazalce iz dokumenta Strateške usmeritve na 
področju IKT v splošnih knjižnicah 2019 - 2028:  
• delež opreme mlajši od pet let,  
• delež programske opreme, ki ima podporo 

proizvajalca,  
• aktualen seznam priporočene opreme 

 
Terminski načrt Terminski načrt za izvedbo aktivnosti: 

• Izvedba popisov po območjih, ki jih izvedejo vse OOK, 
se zaključi predvidoma do 31.3.2022. 

• Do sredine junija 2022 se pripravijo analize stanja po 
območjih. 

• Reševanje sprotnih težav in delitev znanja in izkušenj s 
področja IKT poteka skozi vse leto glede na potrebe in 
ponudbo. 

 
Način izvedbe Delo bo potekalo s pomočjo sestankov preko ZOOM-a, 

komunikacijo preko telefona in elektronske pošte, po potrebi 
z obiskom območij, oddaljenimi dostopi. 

Nadzor nad 
kakovostjo 
izvedbe 

Nadzor nad kakovostjo izvedbe bomo izvajali s pregledi in 
oceno pripravljenih vsebin znotraj skupine sistemskih 
administratorjev in informatikov OOK, s poročanjem 
koordinatorjem OOK in nacionalnemu koordinatorju. Kjer bo 
potreba, bomo vsebine preverili tudi pri naših zunanjih 
partnerjih kot sta npr. Arnes in Izum. 

Pričakovani 
pozitivni učinki 
na razvoj 
knjižnične 
dejavnosti na 
širšem območju 

• Popis opreme IKT in izvedene analize po območjih 
so podatki, ki omogočajo boljše in bolj sistematično 
načrtovanje posodabljanja in nakupov opreme IKT 
in so dobra osnova za poslovne odločitve v 
knjižnicah. Posledica tega je bolj enakomeren 
razvoj knjižnic na področju IKT.  
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• Reševanje sprotnih težav in izmenjava znanj se je 
skozi leta takšnega načina dela pokazala kot zelo 
operativna in koristna in to pričakujemo tudi v letu 
2022. 

Pričakovano 
zmanjšanje 
razlik v razvoju 
knjižnične 
dejavnosti na 
širšem območju 

Vsi dokumenti in ugotovitve, ki izhajajo iz načrtovanih nalog, 
sami po sebi ne bodo zmanjšali razlik v razvoju knjižnične 
dejavnosti na širšem območju. Prikazali pa bodo področja 
IKT, kjer so razlike največje in podali napotke in rešitve, kako 
te razlike zmanjšati.  

Pričakovana 
dostopnost 
rezultatov za 
uporabnike na 
širšem območju 

Območne analize IKT bodo osrednje območne knjižnice 
posredovale svojim osrednjim knjižnicam. 
Pri sprotnih rešitvah in novostih celotna skupina sodeluje in 
je obveščena preko elektronske pošte. 

Načrtovane 
oblike 
predstavitve 
rezultatov 

• Predstavitev koordinatorjem in direktorjem OOK 
• Ostali načini predstavitve glede na potrebe in možnosti 

Nadaljnje 
razvojne 
možnosti 
načrtovane 
vsebine 

• Popis opreme IKT z analizo po območjih prinaša 
podatke, ki so lahko dobra podlaga za skupno analizo 
stanja opreme IKT in tehnološke razvitosti knjižnic na 
nacionalnem nivoju. 

• Glede na predvideno dinamiko v dokumentu Strateške 
usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah 2019 – 
2028 in glede na razvojne potrebe knjižnic bomo v 
prihodnjih letih izvajali naloge za doseganje zastavljenih 
strateških ciljev. 

 
Ocena stroškov 
(v EUR) 

3.000 

 
 
Kratka predstavitev načrtovane kompetenčne vsebine (500–1000 zbp39):  
 
Koordinacija dejavnosti na področju informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) med osrednjimi 
območnimi knjižnicami pokriva področje informacijsko komunikacijske tehnologije kot najširše podpore 
pri izvajanju knjižnične dejavnosti.  
Mariborska knjižnica organizira, pripravlja in spodbuja delo na področju IKT, išče rešitve za izboljšanje 
dela ter povezuje delovno skupino z namenom, da so vsi člani vključeni in da znanja in rešitve 
posameznih osrednjih knjižnic prispevajo k razvoju in poenotenemu delovanju na področju IKT. Pri 
svojem delu sledi ciljem iz dokumenta Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah 2019 
– 2028. Organizacija dela skupine zagotavlja: 

• skupno načrtovanje osrednjih območnih knjižnic na področju IKT,  
• skrb za zmanjšanje razlik v razvoju ponudbe knjižnične dejavnosti na širšem območju, 
• poenoteno pomoč na območjih,  
• skupne nastope knjižnic pri sodelovanju z zunanjimi partnerji s tega področja, kot sta npr. Arnes, 

Izum,  
• posredovanje aktualnih podatkov financerjem, kot so npr. Ministrstvo za kulturo in občine. 

 
V izvedbenih ciljih, znotraj posameznih aktivnosti, Mariborska knjižnica opravlja naloge enakovredno 
kot ostale osrednje območne knjižnice. 

                                                      
39 Znaki brez presledkov. 
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Podrobnejši finančni načrt  
 
Specifikacija fiksnih programskih stroškov, ki nastanejo 
kot posledica izvajanja načrtovane kompetenčne 
vsebine 

znesek v EUR 

Stroški dela koordiniranja dejavnosti na področju IKT 
med OOK  

3.000 

  
Specifikacija variabilnih programskih stroškov  
  
Programski stroški skupaj 3.000  

 
Podrobna obrazložitev načrtovanih programskih stroškov:  

• Predvideli smo stroške dela koordiniranja dejavnosti na področju IKT med OOK 
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