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Vsebinski opis in specifikacija stroškov programa OOK za leto 2023 
 
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. 
 

I. Vsebinski opis  
 

1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij3 
 
Vsebina:   

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 

podatkovni zbirki Encyclopedia Britannica in PressReader, ki bosta preko NUK-ovega 
strežnika dostopni tudi na daljavo. Nabavo podatkovnih zbirk bomo izvajali v skladu z 
Dokumentom o nabavni politiki Mariborske knjižnice, ki je objavljen na naslovu 
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nab
avna_politika_2021.pdf.  

• Omogočali bomo dostop do gradiva z brezplačno medknjižnično izposojo za končnega 
uporabnika na območju, saj je to ena izmed temeljnih dejavnosti, ki jih nudimo kot OOK 
z namenom zagotavljanja povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva za 
območje. Nova pogodba, podpisana s ponudnikom storitev Pošta Slovenije, je bila 
podpisana za obdobje 2022-2025. Sodelovali bomo pri vseh dogovorjenih aktivnostih, ki 
jih bo KOK Ravne na Koroškem izvajala v zvezi z nadgradnjo storitve MKI. Pogoji 
medknjižnične izposoje za Štajersko območje so dostopni na naslovu 
https://www.mb.sik.si/medknjiznicna-izposoja2020.html. 

 

                                                      
1 V nadaljnjem besedilu: program OOK. 
2 Za izračun števila prebivalcev uporabite podatke iz javne objave Statističnega urada RS o številu prebivalcev s stalnim 
prebivališčem po občinah na dan 1. januarja 2022 – 2022H1 (dostopno:  
https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05V1006S.px). 
3 Ministrstvo bo v okviru načrtovanih programskih vsebin za prvo nalogo upoštevalo zlasti: 

- nakup domačih in tujih licenčnih elektronskih virov ter 
- izvajanje brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika. 

http://www.mk.gov.si/
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika_2021.pdf
https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Informacije_javnega_znacaja/Nabavna_politika_2021.pdf
https://www.mb.sik.si/medknjiznicna-izposoja2020.html
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Specifikacija 
programskih stroškov  

Zaprošeni znesek 
MK (v evrih) 

Drugi viri ( v evrih) Skupaj 

Splošni programski 
stroški 1. naloge 

  5.700 0   5.700 

Nakup licenčnih 
elektronskih virov 

9.000  2.200 11.200 

Izvajanje brezplačne 
medknjižnične izposoje 
za končnega uporabnika 

  2.250 0   2.250 

    
Stroški skupaj: 16.950 2.200 19.150 

 
      Obrazložitev programskih stroškov:  
 

• Kot splošne programske stroške 1. naloge smo predvideli stroške dela, ki je potrebno 
za zagotavljanje izbora, nabave, promocije in spremljanja uporabe podatkovnih zbirk ter 
stroške dela, ki je potrebno za izvajanje brezplačne medknjižnične izposoje za 
končnega uporabnika. 

• Za nabavo podatkovnih zbirk smo predvideli strošek v višini 11.200 eur, od tega za 
Encyclopedio Britannico 5.700 eur (3.910 GBP + DDV) in za PressReader 5.500 eur 
(5.200 USD + DDV). Del stroškov za nabavo podatkovnih zbirk v višini 2.200 eur bomo 
pokrili iz lastnih sredstev. 

• Predvideli smo stroške medknjižnične izposoje v višini 750 eur na osrednjo knjižnico v 
mreži osrednje območne knjižnice.  

 
 

2. Nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam svojega območja4 
 
Vsebina:  
 

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. 
 
Knjižnice na območju drugo leto zapored načrtujemo organizacijo Pogovorov z znanimi Štajerci. 
Vsaka knjižnica bo izbrala po eno znano osebo iz svojega lokalnega okolja, s katero bo izveden 
pogovor v živo. Pogovor bo sneman, po dogodku bo posnetek na voljo na YouTube kanalu 
knjižnice gostiteljice. Na vsakem dogodku bomo aktivno promovirali spletni biografski leksikon 
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. 

                                                      
4 Ministrstvo bo v okviru načrtovanih programskih vsebin za drugo nalogo upoštevalo zlasti tiste, povezane s 
koordinacijo dejavnosti in projektov splošnih knjižnic za knjižnični sistem (kar vključuje tudi kompetenčne vsebine, ki 
omogočajo razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic, kot so npr. skupni 
knjižnični portali). 



3 

 

Na Facebook strani bomo objavljali novice o delu in dogodkih, pa tudi opozarjali na vsebine 
portalov Kamra in Obrazi slovenskih pokrajin.  
 
Vodili bomo 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 ostaja udejanjanje strateških ciljev, ki so 
zbrani v dokumentu Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 
2019-2028. V skupini načrtujemo sprotna dela glede na potrebe in novosti, ki bodo za knjižnice 
uporabne in zanimive. Operativno delo bo še naprej potekalo s komunikacijo po e-pošti, 
predvidevamo pa tudi tri sestanke. Na prvem se bodo člani skupine dogovorili, katera naloga in 
potrebe so trenutno najbolj pereče. Obravnavali bodo tudi rezultate dela kompetenčnih vsebin s 
področja IKT.    
 
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 na portalu, sodelovanje z glavnim uredništvom, oblikovanje 
predlogov za izboljšanje oblike in vsebine portala). Udeležili se bomo predvidenih  dveh 
sestankov regijskih urednikov (predvidoma preko Zoom) in Festivala Kamra v Osrednji 
knjižnici Celje. 

• Dobreknjige.si: nadaljevali bomo z vnašanjem priporočil za branje kakovostne literature. 
Opravljali bomo delo območnega urednika portala v skladu s Smernicami za delo 
uredniškega odbora portala DobreKnjige.si. Dvakrat letno bomo preverjali bibliografske 
zapise v skladu z dokumentom Preverjanje bibliografskih zapisov na portalu Dobreknjige.si. 
Sodelovali bomo pri izboru naj vnašalca portala Dobreknjige.si v skladu z dokumentom 
Izbor najboljšega vnašalca na portalu Dobreknjige.si. Sodelovali bomo pri izdelavi novega 
portala tako, da bomo po povabilu testirali portal v fazi nastajanja in posredovali povratne 
informacije oziroma predloge izboljšav. 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, pridobivanje novih 
vnašalcev na svojem območju in uvajanje v delo, komunikacija z uporabniki portala, 
pregledovanje prejetih predlogov za vpis novih biografskih gesel, promocija portala v 
lokalnih medijih in na družbenih omrežjih knjižnice, posredovanje prejetega promocijskega 
materiala (zgibanke, plakati, kazalke) knjižnicam na svojem območju, informiranje 
vnašalcev svojega območja o novostih in posodobitvah, pomoč pri vnašanju gesel, 
svetovanje pri izboru novih gesel) in se zavzemali, da se poveča število vnašalcev na 
našem območju. Udeležili se bomo predvidenih treh sestankov uredniškega odbora portala 
(preko Zoom).   

• 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. 

 
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. 
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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). 
 
Koordinacija dejavnosti splošnih knjižnic za knjižnični sistem ter projektov na nacionalni 
ravni 
V okviru koordinacije dejavnosti in projektov splošnih knjižnic za knjižnični sistem  so načrtovani 
programski materialni stroški za načrtovane aktivnosti in izvedbo projektov. 
Del programskih materialnih stroškov bo namenjen financiranju 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 Strategije 
razvoja splošnih knjižnic 2022-2027. Vodenje in financiranje projektov bo potekalo 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 navedeni Strategiji razvoja slovenskih splošnih knjižnic. Nov strateški dokument 
razvoja slovenskih splošnih knjižnic izhaja iz njihovega poslanstva in vključuje usmeritve 
Agende 2030 ter vseh ključnih razvojnih dokumentov RS. Pomembna aktivnost koordinacije 
dejavnosti splošnih knjižnic bo podpora uvedbi kompetenčnih centrov in kompetenčnih vsebin, 
ki za slovenski knjižnični prostor predstavljajo nov razvojni pristop. 
 
Izvajali bomo naslednje dejavnosti oz. kompetenčne vsebine na nacionalni ravni:  
 
• Knjižnice.si - portal slovenskih splošnih knjižnic 

V Mariborski knjižnici skrbimo za upravljanje in urejanje portala slovenskih splošnih knjižnic 
Knjižnice.si. Glavna urednica portala prihaja iz naše knjižnice, tu pa je tudi sedež portala. Z 
drugimi OOK imamo o upravljanju in urejanju portala sklenjen dogovor.  
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 71 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. Portal 
Knjižnice.si s svojo organiziranostjo in vsebinsko naravnanostjo podpira komunikacije med 
knjižnicami, komunikacije med knjižnicami in drugimi javnostmi, sodelovanje, poudarja 
pomen izobraževanja in informacijskega opismenjevanja, informira o aktualnih dogodkih in 
novostih in tako prispeva k uresničevanju strateških ciljev slovenskih splošnih knjižnic in k 
njihovemu enakomernejšemu razvoju.  
Za stabilno delovanje in za razvoj vsebin na portalu skrbi uredniški odbor. V letu 2023 
predvidevamo štiri sestanke uredniškega odbora, od tega vsaj enega v živo.   
Podrobnejša obrazložitev je v Prilogi 1-1. 
 

• Spodbujanje bralne pismenosti 
V Mariborski knjižnici deluje Center za spodbujanje bralne pismenosti, ki del svoje 
dejavnosti opravlja tudi na nacionalnem nivoju v obliki kompetenčne vsebine. Vsebinsko 
izhodišče te dejavnosti je vezano na cilj, zapisan v Nacionalni strategiji za razvoj bralne 
pismenosti, tj. »širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in 
ustvarjanje novega znanja v osebnem in poklicnem življenju ter za delovanje v skupnosti«. 
Delovanje v okviru kompetenčne vsebine je namenjeno strokovnim delavcem vseh 
slovenskih splošnih in tudi drugih knjižnic. Temeljni namen te kompetenčne vsebine je 
razjasniti pojme na področju bralne pismenosti in bralne kulture v strokovnem okolju 
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splošnih knjižnic, ozavestiti razmerje med pojmi in deležniki, permanentno strokovno 
usposabljanje o vlogi in pomenu splošnih knjižnic pri spodbujanju bralne pismenosti, 
spodbujanje poznavanja znanstvenih raziskav na področju ter spodbujanje izvajanja 
prakse, ki upošteva znanstvena dognanja. Namen izvajanja te kompetenčne vsebine je 
ustvarjanje strokovne dinamike, ki bi presegla resorsko organizirano delitev vsebin bralne 
pismenosti in bralne kulture.  
Delovanje na področju kompetenčne vsebine Center za spodbujanje bralne pismenosti v 
Mariborski knjižnici z drugimi OOK usklajuje preko Delovne skupine območnih 
koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti, ki deluje v okviru OOK. V letu 2023 
načrtujemo štiri srečanja delovne skupine, od tega dve v živo in dve preko Zoom. Center se 
za dejavnost na področju družinske pismenosti usklajuje z Mestno knjižnico Kranj.  
Podrobnejša obrazložitev je v Prilogi 1-2. 
 

• Informacijska varnostna politika za informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) 
Za obvladovanje raznovrstnih informacij in podatkov je potreben sistem upravljanja 
varovanja podatkov in informacij na celotnem področju delovanja splošne knjižnice in prav 
tako na posameznih ravneh njenega poslovanja. Področje, ki naj ima svojo varnostno 
politiko, je tudi informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT). Namen sistema upravljanja 
varovanja informacij je ustvariti organiziran in poenoten pristop k poslovanju, skladen z 
zakonodajo in standardi, kar močno olajša reševanje težav v primeru nezaželenih 
varnostnih incidentov. V Mariborski knjižnici menimo, da je oblikovanje informacijske 
varnostne politike v knjižnicah nujno, zato nameravamo pripraviti osnutek splošne osnovne 
podlage dokumenta informacijske varnostne politike za IKT za splošne knjižnice. 
Podrobnejša obrazložitev je v Prilogi 1-3. 
 
 

Specifikacija 
programskih stroškov  

Zaprošeni znesek 
MK (v evrih) 

Drugi viri ( v evrih) Skupaj 

Splošni programski 
stroški 2. naloge 

15.000 0 15.000 

Pogovori z znanimi 
Štajerci (stroški 
moderatorja, stroški 
snemanja in priprave 
posnetkov za 3 
dogodke) 

900 0 900 

Licenca Zoom 170 0 170 
Potni stroški  1.100 0 1.100 
Izvajanje koordinacije 
dejavnosti in projektov 
splošnih knjižnic za 
knjižnični sistem 

5.000 0 5.000 

Kompetenčna vsebina 
Knjižnice.si 

15.000 0 15.000 

Kompetenčna vsebina 
Spodbujanje bralne 
pismenosti 

10.000 0 10.000 

Kompetenčna vsebina 
Informacijska varnostna 
politika za IKT 

5.000 0 5.000 

    
Stroški skupaj: 52.170 0 52.170 
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Obrazložitev programskih stroškov:  
 

• Kot splošne programske stroške 2. naloge smo predvideli stroške dela, ki je potrebno 
za nudenje strokovne pomoči knjižnicam območja, za vodenje delovne skupine 
sistemskih administratorjev in informatikov OOK, za delo regionalnih urednikov skupnih 
portalov ter za sodelovanje v timu OOK.  

• Predvideli smo stroške serije pogovorov Pogovori z znanimi Štajerci: stroške 
moderatorja v višini 100 eur ter stroške snemanja in priprave posnetka v višini 200 eur 
za vsakega od treh pogovorov. 

• Predvideli smo stroške nabave ene licence osnovne PRO verzije aplikacije Zoom v 
višini 170 eur (z DDV). 

• Predvideli smo potne stroške za udeležbo na sestankih v višini 1.100 eur. 
• Predvideli smo stroške izvajanja koordinacije dejavnosti in projektov splošnih knjižnic za 

knjižnični sistem v višini 5.000 eur. 
• Predvideli smo stroške izvajanja treh kompetenčnih vsebin. Specifikacije stroškov po 

posameznih kompetenčnih vsebinah so navedene v prilogah Priloga 1-1 do Priloga 1-3. 
 
 

3. Koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje 
območje5 

 
Vsebina:  
 
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. 
 
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: 

• Prizadevanja za rešitve na področju trajnega ohranjanja digitalnega gradiva; 
uskladitev in podpis dogovora z NUK, udeležba na izobraževanjih in pričetek 
rednega vnosa gradiv v repozitorij.  

• Sodelovanje z NUK pri razvoju dodatnih funkcionalnosti dLib za potrebe splošnih 
knjižnic (nabor statistik, razširitev možnosti iskanja po izvoru, kreiranje digitalnih 
zbirk na dLib) 

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

rezultat bo oblikovanje potrebnih dokumentov oz. obrazcev in posledično 

                                                      
5 Ministrstvo bo v okviru načrtovanih programskih vsebin za tretjo nalogo upoštevalo zlasti projekte digitalizacije 
domoznanskega gradiva, pomembnega za območje OOK. 



7 

 

poenotenje prakse v knjižnicah. V letu 2023 bo razširjena delovna skupina pripravila 
izhodišča in do 2024 oblikovala enotne smernice. 

• Organizacija in izvedba domoznanske delavnice - v sodelovanju s Sekcijo za 
domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS. 

• Skrb za pretok aktualnih informacij s področja domoznanstva med OOK in OK ter 
strokovno sodelovanje z drugimi sorodnimi ustanovami in združenji (muzeji, arhivi, 
ZBDS). 

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

Vse knjižnice na območju in UKM bomo izvajale projekte digitalizacije. Projekti so opisani v 
prilogah Priloga 2-1 do Priloga 2-9.  
 
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.  

 
 

Specifikacija 
programskih stroškov  

Zaprošeni znesek 
MK (v evrih) 

Drugi viri ( v evrih) Skupaj 

Splošni programski 
stroški 3. naloge 

9.000 0 9.000 

Projekti digitalizacije za 
širše območje 
pomembnega 
domoznanskega gradiva   

10.570 0 10.570 

    
Stroški skupaj: 19.570 0 19.570 

 
        Obrazložitev programskih stroškov:  
 

• Kot splošne programske stroške 3. naloge smo predvideli stroške dela, ki je potrebno 
za koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva ter za 
sodelovanje pri delu skupine za domoznanstvo OOK. 

• Predvideli smo stroške digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva; stroški posameznih projektov digitalizacije so navedeni v prilogah Priloga 2-1 
do Priloga 2-9. 

 
 

4. Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
 
Vsebina: 
  
Izvajali bomo usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s štajerskega območja. Ravnali 
bomo v skladu z določili Navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva (NUK, 2012).  
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Specifikacija 
programskih stroškov  

Zaprošeni znesek 
MK (v evrih) 

Drugi viri ( v evrih) Skupaj 

Splošni programski 
stroški 4. naloge 

300 0 300 

    
Stroški skupaj: 300 0 300 

 
      Obrazložitev programskih stroškov:  
Kot splošne programske stroške 4. naloge smo predvideli stroške dela, ki je potrebno za 
usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva, tj. za izdelavo, posredovanje in pregledovanje 
seznamov izločenega gradiva ter za obdelavo gradiva za uvrstitev v knjižnično zbirko.    
 
 
 

II. Specifikacija stroškov (v EUR)6  
 
 Program OOK za leto 2023 MK 

 
Drugi viri Skupaj 

Zagotavljanje povečanega in 
zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva 
in informacij 

16.950 2.200 19.150 

Nudenje strokovne pomoči vsem 
knjižnicam svojega območja 

52.170 0 52.170 

Koordiniranje zbiranja, obdelave in 
hranjenja domoznanskega gradiva za 
svoje območje 

19.570 0 19.570 

Usmerjanje izločenega knjižničnega 
gradiva s svojega območja 

300 0 300 

STROŠKI SKUPAJ 88.990 2.200 91.190 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila:  

 

Anka Rogina 

 

    Datum: 
15.2.2023 žig Podpis odgovorne osebe: 

        mag. Klemen Brvar 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Podrobnejša specifikacija stroškov programa OOK za leto 2023 v posebni prilogi. 
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PRILOGA 1-1: Načrt kompetenčne vsebine 
 
Podatki o načrtovani kompetenčni vsebini: 

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 

Pobuda za vzpostavitev skupnega portala slovenskih 
splošnih knjižnic se je oblikovala v okviru delovanja 
OOK, ko se je načrtovala strategija razvoja do leta 
2020. Kot ključni za razvoj sta bili prepoznani 
sodelovanje knjižnic in delovanje knjižnic v e-okolju. 
Izražena je bila potreba po okrepitvi komunikacij med 
splošnimi knjižnicami ter po izmenjavi uspešnih 
projektov in znanj.  
Tudi strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic do 
2027 poudarja povezovanje knjižnic, tako med seboj, 
kot z drugimi organizacijami v okolju in z uporabniki. 
Poudarja pa tudi pomen dobre organizacije lastnega 
delovanja ter hitro prilagajanje na spremembe v 
fizičnem in virtualnem okolju.  
Portal Knjižnice.si s svojo organiziranostjo in vsebinsko 
naravnanostjo podpira komunikacije med knjižnicami in 
komunikacije knjižnic z različnimi javnostmi, 
sodelovanje, poudarja pomen izobraževanja in 
informacijskega opismenjevanja, informira o aktualnih 
dogodkih in novostih in tako prispeva k uresničevanju 
strateških ciljev.  
 

Opredelitev ciljne skupine 
uporabnikov na širšem 
območju 

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

novinarji, itd.) 
 

Usklajenost načrtovane 
vsebine med knjižnicami7 

Za vsebine na portalu skrbi uredniški odbor, ki ga 
sestavljajo predstavniki OOK in ZSK. Glavna urednica 
prihaja iz Mariborske knjižnice, kjer je tudi sedež 
uredništva. 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   Splošni cilji so: 
• na enem mestu nuditi celovite, zanesljive 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 

                                                      
7 V primeru, da v načrtovani kompetenčni vsebini sodeluje več knjižnic, le-te sredstva načrtujejo v sorazmernih deležih. 
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• zainteresirani javnosti na enem mestu ponuditi 
celovite informacije o slovenskem knjižničnem sistemu, 
njegovi organiziranosti in financiranju 

• spodbujati sodelovanje med splošnimi knjižnicami 
• prikazati položaj, vlogo in vpliv splošnih knjižnic v 

družbi  
• krepiti pojavnost splošnih knjižnic v virtualnem okolju.  

 
Pričakovani izvedbeni cilji v 
letu 2023 

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

• Informacije o delovanju slovenskega splošnega 
knjižničarstva bodo prevedene v angleščino in tako 
dostopne tudi tuji javnosti. 

• Na portalu dostopne informacije bodo sproti   
posodabljane. 

• Vsebine na portalu bodo dostopne večino časa (24/7).  
• V strokovni javnosti se bo povečalo zavedanje o portalu  

kot enoviti dostopni točki do strokovnih informacij. 
 

Načrtovane aktivnosti v letu 
2023 

• 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); 
• Nadaljevanje in dokončanje prevoda spletnih strani v 

angleški jezik: v ta namen je treba določiti strani, ki jih je 
še smiselno prevesti, poiskati in izbrati najustreznejšega 
prevajalca in nadzorovati implementacijo; 

• Temeljita posodobitev strani Uporabniki/ Storitve/ 
Pridobivanje znanja, Informacijsko opismenjevanje, 
Vključevanje v družbo, Knjižnice v lokalni skupnosti. 
(https://www.knjiznice.si/uporabniki/storitve/  in 
podrejene strani). Pri vseh straneh je potrebno 
prestrukturirati in prenoviti vsebine. 

• Temeljita posodobitev strani Uporabniki/ Knjižnice v 
novi realnosti 
(https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-
realnosti/  in podrejene strani). Preveriti je treba 
aktualnost vsebin in jih po dogovoru preoblikovati. 

• Delovna skupina za nadgradnjo predlog dinamičnih 
spletnih strani bo nadaljevala z delom ter skrbela za 
ustrezne prilagoditve in posodobitve predlog spletnih 
strani. 

• Trajna skrb za učinkovito in pregledno organizacijo 
strani na portalu. 

• Promocija portala: izvajana bo intenzivna promocija, 
tako za splošno javnost kot tudi za strokovne knjižnične 
delavce. Za splošno javnost bo zagotovljen ustrezen 
promocijski material (npr. zloženke, kazalke, plakati), pa 
tudi avdio-vizualne vsebine (npr. promocijski filmčki, 
podcasti), ki bodo objavljene na spletnih straneh knjižnic 
in na družbenih omrežjih. Strokovnim knjižničnim 
delavcem bo uporabnost portala prikazana skozi 
predstavitve, ustno informiranje, strokovne prispevke 
ipd.  

https://www.knjiznice.si/uporabniki/storitve/
https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/
https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/
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• Optimizacija portala za boljši priklic informacij z 
iskalnikom Google. 

• Načrtujemo štiri sestanke uredniškega odbora, od tega 
vsaj enega v živo, ostale pa preko aplikacije Zoom.   
 

Terminski načrt • Aktivnosti za zagotavljanje neprekinjenega delovanja 
portala, za promocijo, povezovanje portalov, dopolnitve 
funkcionalnosti in optimizacijo ter skrb za vzdrževanje 
in razvoj predlog dinamičnih spletnih strani se bodo 
izvajale trajno, vse leto. 

• Temeljito prenovo strani Uporabniki/ Knjižnice v novi 
realnosti načrtujemo za pomlad 2023, prenovo strani 
Uporabniki/ Storitve/ Pridobivanje znanja, Informacijsko 
opismenjevanje, Vključevanje v družbo, Knjižnice v 
lokalni skupnosti, pa za poletje/jesen 2023. 

• Prevajanje spletnih strani v angleški jezik se bo 
nadaljevalo iz leta 2022 in bo predvidoma končano 
jeseni 2023. 
 

Način izvedbe • Večino vsebinskih dopolnitev (dopolnjevanje strani, 
prenova strani, …) bodo izvedli člani uredniškega 
odbora.  

• Dopolnitve funkcionalnosti, optimizacijo portala bo 
izvedel vzdrževalec portala. 

• Za prevajanje besedil spletnih strani bomo poiskali 
zunanje sodelavce. Prav tako bomo zunanje izvajalce 
poiskali za ustrezno profesionalno izvedbo 
promocijskih materialov.  
 

Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

Da - izvajata uredniški odbor in nadzorni svet 

Pričakovani učinki na razvoj 
knjižnične dejavnosti na 
širšem območju 

• Uporabniki knjižnic bodo portal uporabljali kot dostopno 
točko do informacij o knjižnicah v njihovem okolju. 
Storitve, ki jim jih v digitalnem okolju omogočajo 
knjižnice, bodo lažje dostopne, zato jih bodo več 
uporabljali.  

• Knjižničarji bodo portal uporabljali kot zanesljiv vir 
strokovnih informacij, ki jih bodo s pridom uporabili pri 
svojem delu, kar  bo prispevalo k povečanju njihovih 
strokovnih kompetenc. 

• Objavljeni primeri uspešno izvedenih projektov in 
dobrih praks bodo v pomoč pri oblikovanju ustreznih 
storitev za specifična okolja. S tem se bo povečalo 
sodelovanje in izmenjava izkušenj med knjižnicami in 
knjižničarji.  

• Informacije o novostih, strokovnih usposabljanjih, 
možnostih financiranja, ipd. so dostopne vsem 
knjižnicam hkrati in v enakem obsegu, kar je podlaga 
za enakomernejši razvoj vseh knjižnic. 
 

Pričakovana dostopnost 
rezultatov za uporabnike na 
širšem območju 

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

Vsebino in dopolnitve portala bomo promovirali na 
spletnih straneh knjižnic, z objavami na družbenih 
omrežjih, z objavami prispevkov v strokovnih 
publikacijah in s predstavitvami portala na raznih 
dogodkih. V ta namen bomo pripravili promocijske 
materiale v tiskani obliki, pa tudi v obliki avdio-vizualnih 
vsebin. 
 

Nadaljnje razvojne možnosti 
načrtovane vsebine 

Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022-2027 
kot enega od štirih strateških področij opredeljuje področje 
Povezovanje v okolju. Na portalu Knjižnice.si z objavo 
dobrih praks in uspešnih projektov že spodbujamo 
knjižnice k sodelovanju, kar bomo na različne načine počeli 
tudi v prihodnje. Prav tako vidimo obilo možnosti za 
spodbujanje sodelovanja in povezovanja z drugimi 
organizacijami v okolju kot tudi s končnimi uporabniki.  
 
Še eno pomembno vlogo portala Knjižnice.si vidimo tudi pri 
uresničevanju strateškega cilja Razvoj splošnih knjižnic na 
področju zagotavljanja in spodbujanja dostopa do 
zanesljivih informacij ter njihove izobraževalne vloge za 
dvig informacijske pismenosti, predvsem kot podpora 
izvajanju ukrepa Krepitev izobraževalne vloge splošnih 
knjižnic za dvig informacijske pismenosti. 
 
Portal Knjižnice.si bo služil tudi kot enotno mesto za objavo 
programov in projektov, izvedenih v okviru posameznih 
strateških ciljev. 
 

Ocena stroškov (v EUR) 15.000 
 
 
 
Kratka predstavitev načrtovane kompetenčne vsebine (500–1000 znakov brez presledka):  
 
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 različnim javnostim 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 71 strani, vsebina katerih se sproti posodablja. 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. Na aktualne dogodke uporabnike opozarja rubrika Aktualno, 
strokovni javnosti pa so namenjena obvestila o strokovnih dogodkih in novostih. Uporabniki se na 
obveščanje o novostih lahko prijavijo preko funkcionalnosti »E-Obveščanje«, kar jim omogoča, 
da so ob objavi novosti na to opozorjeni z e-pošto. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.knjiznice.si/
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Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovane kompetenčne 
vsebine 

znesek v EUR 

Stroški upravljalca portala za izvedbo s pogodbo 
opredeljenih nalog 

9.000  

Stroški vzdrževanja portala v skladu s pogodbo o 
vzdrževanju 

4.000 

Stroški prevoda in promocije portala 2.000 
  
Stroški skupaj 15.000 

 
Kratka obrazložitev stroškov:  
 
Predvideli smo stroške dela upravljalca portala za izvedbo s pogodbo opredeljenih nalog v 
višini 9.000 EUR. Predvideli smo stroške vzdrževanja portala v višini 4.000 EUR v skladu s 
Pogodbo o vzdrževanju spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si, ki je 
sklenjena z zunanjim vzdrževalcem. V letu 2023 načrtujemo prevod drugega dela portala v 
angleščino ter intenzivno promocijo portala, za kar smo predvideli stroške v višini 2.000 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 eur8 
 

2021  2021  

2022 
 

17.500 eur9 2022 
 

 2022 
 

1.000 eur10 2022 
 

 

2023 
 

20.000 eur11 
 

2023 
 

 2023 
 

2.000 eur12 2023 
 

 

2024 
 

 2024 
 

 2024 
 

 2024 
 

 

2025  2025 
 

 2025  2025 7.000 eur13 

Povprečni znesek rednih 
letnih stroškov14 

8.500 eur 13.000 eur15 4.000 eur 6.000 eur 

EPZ 1 0,62 0,75  0,5 

                                                      
8 Migracija portala na WordPress, znesek je brez DDV. 
9 Izdelava novega portala (dvoletni projekt) – prva faza v letu 2022, druga faza v letu 2023.  
10 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. 
11 Leta 2023 bo potekala aktivna promocija novega portala, zato v tem letu poleg stroška izdelave novega portala (druga faza) načrtujemo še 2.500 eur stroškov poti, kotizacij in 
promocijskega materiala. 
12 V letu 2023 načrtujemo prevod drugega dela portala v angleščino. Ob rednih letnih stroških načrtujemo še 2.000 eur stroškov prevajanja ter stroške intenzivne promocije portala. 
13 Po 5 letih od javne objave portala bodo potrebne nadgradnje uporabniškega in administracijskega vmesnika. 
14 Redni letni stroški: manjše nadgradnje, potni stroški, vzdrževanje portala, gostovanje portala, organizacija izobraževanj ipd. V znesku ni upoštevano financiranje zaposlitev. 
15 Leta 2023 je predviden nekoliko višji znesek – dodatnih 3.050 eur (2.500 brez DDV) za organizacijo Festivala Kamra.  
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PRILOGA 1-2: Načrt kompetenčne vsebine 
 
Podatki o načrtovani kompetenčni vsebini: 

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 UL; 
Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
Študentski domovi UM 

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 

Kompetenčna vsebina Spodbujanje bralne pismenosti je 
namenjena strokovnim delavcem in delavkam različnih 
profilov (npr. knjižničarji, višji knjižničarji, bibliotekarji, šolski 
knjižničarji) vseh slovenskih splošnih in tudi drugih knjižnic.  

Manjši del kompetenčne vsebine pripravljamo za ciljno 
skupino mladih, med 15. in 19. letom starosti, ki večino 
svojega prostega časa posvetijo športu. S tem sledimo 
petemu temeljnemu načelu Nacionalne strategije za razvoj 
bralne pismenosti, in sicer načelu Individualizacije in 
personalizacije.  

Usklajenost načrtovane 
vsebine med knjižnicami16 

Delovanje na področju kompetenčne vsebine Center za 
spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici z 
drugimi OOK usklajuje s pomočjo Delovne skupine 
območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti, 
ki deluje v okviru OOK. Center delovanje usklajuje tudi s 
partnerji pri nacionalnem programu za spodbujanje branja 
med mladimi športniki #športajmoinberimo ter s partnerji pri 
strokovnem dogodku ABC bralne pismenosti.  
Načrt v letu 2023 obsega štiri srečanja Delovne skupine 
območnih koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenost.  

                                                      
16 V primeru, da v načrtovani kompetenčni vsebini sodeluje več knjižnic, le-te sredstva načrtujejo v sorazmernih deležih. 
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Nacionalni program #športajmoinberimo bo Center v letu 
2023 v okviru nalog Mariborske knjižnice kot osrednje 
območne knjižnice izvajal v zmanjšanem obsegu. Izvedel bo 
srečanje mladih z vrhunskimi športniki v Mariborski knjižnici 
ter skrbel za koordinacijo administrativnih nalog.  
Pri oblikovanju programa strokovnega dogodka ABC bralne 
pismenosti vodja Centra umešča vsebine glede na zaznane 
novosti na področju znanstvenih raziskovanj, dobrih praks 
in strokovno raziskovalnih ugotovitev. Tema letošnjega 
strokovnega dogodka bo družinska pismenost in tako bo 
potekalo usklajevanje glede vsebin tudi z Mestno knjižnico 
Kranj.  
Tako program #športajmoinberimo kot ABC bralne 
pismenosti povezujeta različne deležnike na področju bralne 
pismenosti in prenašata 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.  

Pričakovani splošni cilji   Namen kompetenčne vsebine »spodbujanje bralne 
pismenosti« je vezan na uresničevanje ti. knjižničnih vlog, ki 
jih je v strokovni prostor splošnih knjižnic umestil strokovni 
dokument Strokovna priporočila in standardi za splošne 
knjižnice (2019). Nekatere knjižnične vloge so neposredno 
vezane na uresničevanje bralne pismenosti in bralne kulture 
v splošnih knjižnicah in s pomočjo splošnih knjižnic v širšem 
družbenem prostoru, zato 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, 
permanentno strokovno usposabljanje o vlogi in pomenu 
splošnih knjižnic pri spodbujanju bralne pismenosti ter 
gradnji bralne kulture, spodbujanje poznavanja znanstvenih 
raziskav na področju bralne pismenosti ter spodbujanje 
izvajanja prakse, ki upošteva znanstvena dognanja. Namen 
izvajanja te kompetenčne vsebine je ustvarjanje strokovne 
dinamike, ki bi presegla resorsko vladno organizirano delitev 
vsebin bralne pismenosti in bralne kulture.  

Pričakovani izvedbeni cilji v 
letu 2023 

• 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 

• razširjen pristop pri zagovarjanju branja v povezavi s 
sodobnimi ugotovitvami nevroznanosti 
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• 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 
2023 

• zasnova, organizacija in izvedba štirih sestankov 
Delovne skupine območnih koordinatorjev za 
spodbujanje bralne pismenosti  

• zasnova, organizacija, izvedba, moderiranje in 
evalviranje strokovnega dogodka ABC bralne 
pismenosti V 

• #športajmoinberimo: zasnova, organizacija in 
izvedba srečanja mladih z vrhunskimi športniki v 
Mariborski knjižnici  

• koordinacija administrativnih nalog v okviru 
programa srečanj #športajmoinberimo 

• priprava strokovnih, znanstvenih in poljudnih objav 
za različne medije  
 

Terminski načrt 1.1.-31.12.2023 
Način izvedbe • delovna srečanja s pomočjo sodobnih aplikacij, ki 

omogočajo sestanke na daljavo 
• srečanja v živo 
• posneta srečanja in pretočno predvajana 
• objave (strokovne, znanstvene, poljudne) 

Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

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

Pričakovani učinki na razvoj 
knjižnične dejavnosti na 
širšem območju 

Pričakovani učinki na razvoj knjižnične dejavnosti na širšem 
območju se od lanskih načrtov niso spremenili, saj gre za 
dolgoročno zastavljene učinke, zato jih tudi tokrat navajamo 
v takšni obliki. 

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 
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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. 

Pričakovana dostopnost 
rezultatov za uporabnike na 
širšem območju 

Strokovna javnost: članki, predavanja, posnetki predavanj, 
spletna stran 
Lokalna skupnost: objave v časopisu, podcasti, spletna 
stran 
Nacionalna raven: članki, predavanja, objave na družabnih 
omrežjih, sodelovanje na nacionalnih medijih, spletna stran 
Mednarodna raven: družabna omrežja, spletna stran 
(določene podstrani so prevedene v angleščino) 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Rezultate bomo predstavili v obliki: 
• vsebinskih in finančnih poročil, prilagojenih glede na 

zahteve deležnikov,  
• predavanj,  
• strokovnih, znanstvenih in poljudnih objav v različnih 

medijih in na različnih nosilcih  
• objav na spletni strani Mariborske knjižnice 
• objav na spletnih straneh partnerjev in sodelujočih 
• objav na družabnih omrežjih 

Nadaljnje razvojne možnosti 
načrtovane vsebine 

Bralna pismenost ni področje, ki bi zastaralo, temveč 
aktualne domače in mednarodne raziskave kažejo, da je to 
ključno področje za vsesplošno in učinkovito delovanje 
posameznika in družbe, zato so nadaljnje razvojne 
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možnosti načrtovane vsebine možne v različnih vsebinskih 
poudarkih in omejene le s finančnimi in kadrovskimi viri.   

Ocena stroškov (v EUR) 10.000 
 
 
Kratka predstavitev načrtovane kompetenčne vsebine (500–1000 znakov brez presledka):  
 
Pojma bralna pismenost in bralna kultura sta v širši javnosti 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 v dveh smereh. Prvo smer namenjamo strokovnim 
delavcem v splošnih knjižnicah ter drugih knjižnicah in z njo vzpostavljamo povezavo med različnimi 
deležniki, saj želimo vedno znova ozaveščati 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). V drugi smeri pa izpostavljamo pomen branja, bralne 
pismenosti in bralne kulture v širšem družbenem prostoru.   
 
 
 
Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovane kompetenčne 
vsebine 

znesek v EUR 

Stroški dela: 
- strokovni dogodek ABC bralne pismenosti V 

(priprava in usklajevanje programa; dogovori s 
predavatelji, priprava na izvedbo, sodelovanje pri 
izvedbi, evalvacija, poročila, komunikacija z 
udeleženci, priprava najave o dogodku) 

- program #športajmoinberimo (priprava in izvedba 
srečanja v Mariborski knjižnici; koordinacija 
administrativnih nalog) 

 

6.700 

Stroški storitev: 10 predavateljev 2.000 
Stroški oblikovanja 500 
Stroški obdelave in priprave posnetkov 800 
Stroški skupaj 10.000 

 
Kratka obrazložitev stroškov:  

• Predvideli smo stroške dela. 
• Predvideli smo stroške storitev za 10 predavateljev 
• Predvideli smo stroške oblikovanja za dogodek ABC bralne pismenosti V (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 
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PRILOGA 1-3: Načrt kompetenčne vsebine 
 
Podatki o načrtovani kompetenčni vsebini: 

Naziv Informacijska varnostna politika za informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo (IKT) 

Izvajalec  Mariborska knjižnica 
Partner(ji) - 
Pridobljen status 
kompetenčnega centra 

Ne 

Utemeljitev potrebe po 
kompetenčni vsebini 

Informacijska tehnologija je v splošnih knjižnicah ključnega 
pomena za njihovo poslovanje. Posega na vsa področja 
delovanja knjižnic. 
 
Za obvladovanje raznovrstnih informacij in podatkov je 
potreben sistem upravljanja varovanja podatkov in 
informacij na celotnem področju delovanja splošne 
knjižnice in prav tako na posameznih ravneh njenega 
poslovanja. Podatke je mogoče varovati z avtomatiziranimi 
ali ročnimi postopki, ki morajo biti usklajeni s krovno 
zakonodajo, Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov 
ter z navodili in postopki posamezne knjižnice, ki jih je 
mogoče združiti v varnostno politiko.  
 
Področje, ki naj ima svojo varnostno politiko, je tudi 
informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT). Namen 
sistema upravljanja varovanja informacij je ustvariti 
organiziran in poenoten pristop k poslovanju, skladen z 
zakonodajo, kar močno olajša reševanje težav v primeru 
nezaželenih varnostnih incidentov. 
 
Po anketi o informacijski varnosti, ki je bila med OOK-ji 
izvedena l. 2017, nobena od devetih OOK, ki so odgovorile 
na anketo, ni imela izdelane informacijske varnostne 
politike za IKT. V zadnjih petih letih se stanje, po našem 
vedenju, ni spremenilo.  

Opredelitev ciljne skupine 
uporabnikov na širšem 
območju 

Vse splošne knjižnice  
 

Usklajenost načrtovane 
vsebine med knjižnicami17 

Dokument Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih 
knjižnicah 2019 – 2028 opredeljuje strateške usmeritve in 
cilje na tem področju. Eden od strateških ciljev je tudi 
Izdelava informacijske varnostne politike in poenoteno 
upoštevanje standardov s tega področja.  
 

Pričakovani splošni cilji   V skladu z dokumentom Strateške usmeritve na področju 
IKT v splošnih knjižnicah 2019 – 2028 je pričakovani splošni 
končni cilj izdelava informacijske varnostne politike in 
poenoteno upoštevanje standardov s tega področja za vse 
splošne knjižnice.  
 

                                                      
17 V primeru, da v načrtovani kompetenčni vsebini sodeluje več knjižnic, le-te sredstva načrtujejo v sorazmernih deležih. 
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V okviru te kompetenčne vsebine pa je pričakovani splošni 
cilj priprava osnutka splošne osnovne podlage dokumenta 
informacijske varnostne politike za IKT za splošne knjižnice. 
 

Pričakovani izvedbeni cilji v 
letu 2023 

Izvedbeni cilji za tekoče leto so spodbujeni z razvojnimi 
potrebami knjižnic na tem področju in izbrani glede na 
trenutne kadrovske možnosti. V letu 2023 načrtujemo: 
• pripravo seznama relevantnih virov 
• pregled dokumentov informacijske varnostne politike 

sorodnih organizacij 
• pripravo osnutka splošne osnovne podlage dokumenta 

informacijske varnostne politike za IKT za splošne 
knjižnice 

 
Načrtovane aktivnosti v letu 
2023 

Aktivnosti, ki jih načrtujemo v letu 2023 so: 
• pregled aktualnih standardov s tega področja 
• pregled literature in primerov dobre prakse  
• pregled dokumentov informacijske varnostne politike 

sorodnih organizacij 
• priprava vsebine osnutka predloge, ki bo primerna za 

usklajevanje med knjižnicami   
• priprava neusklajenega osnutka splošne osnovne 

podlage dokumenta informacijske varnostne politike za 
IKT za splošne knjižnice 

Terminski načrt 
 

Načrtujemo, da bomo pregled aktualnih standardov, pregled 
literature in primerov dobre prakse opravili v prvi polovici 
leta, pregled dokumentov informacijske varnostne politike 
sorodnih organizacij in pripravo neusklajenega osnutka 
predloge pa bomo zaključili v drugi polovici leta 2023. 
 

Način izvedbe Delo bo potekalo s samostojnim raziskovalnim delom in s 
timskim delom v okviru Mariborske knjižnice.  
 

Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

Nadzor nad kakovostjo izvedbe bomo izvajali tako, da 
bomo kolege s področja prosili za strokovni pregled. Kjer 
bo potreba, bomo vsebine preverili tudi pri naših zunanjih 
partnerjih kot sta npr. Arnes in Izum. Pred zaključkom 
bomo za oceno pripravljenih vsebin prosili člane skupine 
sistemskih administratorjev in informatikov OOK. 
 

Pričakovani učinki na razvoj 
knjižnične dejavnosti na 
širšem območju 

Področje informacijske varnosti je vedno bolj pomembno. 
Priprava osnutka predloge informacijske varnostne politike 
za IKT je namenjena izboljšanju in poenotenju področja 
informacijske varnosti v splošnih knjižnicah. Z osnutkom 
predloge  dokumenta informacijske varnostne politike za IKT 
bo omogočeno, da bodo knjižnice lahko dokončno uskladile 
zasnove za oblikovanje svojih lastnih dokumentov. 
 

Pričakovana dostopnost 
rezultatov za uporabnike na 
širšem območju 

Osnutek predloge dokumenta informacijske varnostne 
politike za IKT bo predstavljen in posredovan članom 
skupine sistemskih administratorjev in informatikov OOK, po 
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uskladitvi pa bo posredovan vsem splošnim knjižnicam. 
Objavljen bo tudi na portalu Knjižnice.si. 
 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Osnutek predloge dokumenta informacijske varnostne 
politike za IKT bo predstavljen članom skupine sistemskih 
administratorjev in informatikov OOK, koordinatorjem in 
direktorjem OOK, glede na potrebe in možnosti pa tudi 
drugim knjižničnim delavcem. 
 

Nadaljnje razvojne možnosti 
načrtovane vsebine 

Osnutek predloge dokumenta informacijske varnostne 
politike za IKT sam po sebi še ne predstavlja dokončanega 
dokumenta. V nadaljevanju bo med knjižnicami potrebno 
usklajevanje glede oblike in dokončnega obsega vsebin.   
Prav tako bo potreben dogovor med knjižnicami o enotni rabi 
standardov s področja informacijske varnosti ter pomoč 
knjižnicam pri vzpostavitvi lastne informacijske varnostne 
politike za IKT glede na opremljenost in način poslovanja v 
posamezni knjižnici. 
 

Ocena stroškov (v EUR) 5.000 
 

 
 
Kratka predstavitev načrtovane kompetenčne vsebine (500–1000 znakov brez presledka):  
 
Informacijska tehnologija je v splošnih knjižnicah ključnega pomena za njihovo poslovanje. Najdemo jo 
na vseh področjih delovanja knjižnic in brez nje si delovanja knjižnic ne moremo več zamišljati. S hitrim 
razvojem vpliva na pristope, načine in pravila dela v knjižnicah, oblikuje pa tudi ponudbo knjižnice in 
vpliva na zadovoljstvo uporabnikov. Pri tem se producira velika količina informacij in podatkov, s katerimi 
knjižnica posluje. Podatke je treba pred zlorabami varovati v skladu z zakonodajo.  
Običajno se med poslovanjem knjižnice na različnih segmentih ustvari večje število navodil in 
postopkov, ki morajo biti med seboj usklajeni in redno posodobljeni, zato je smiselno ta navodila zapisati 
v obliki varnostnih politik za posamezna področja. Področje, ki naj ima svojo varnostno politiko, je tudi 
informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT). 
Oblikovanje varnostnih politik je zahtevno strokovno delo. Namen kompetenčne vsebine, ki jo bomo 
izvedli v Mariborski knjižnici, je zato priprava osnutka splošne podlage dokumenta informacijske 
varnostne politike za IKT za splošne knjižnice, kar bo prispevalo k poenotenju področja informacijske 
varnosti v splošnih knjižnicah, kolegom v manjših knjižnicah pa olajšalo delo.  
 
 
 
Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovane kompetenčne 
vsebine 

znesek v EUR 

Stroški dela  5.000 
  
Stroški skupaj 5.000 

 
Kratka obrazložitev stroškov:  
 
Predvideli smo stroške dela strokovnih sodelavcev Mariborske knjižnice za izvedbo 
predvidenih vsebin.  
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PRILOGA 2-1: Načrt projekta digitalizacije domoznanskega gradiva  
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije18: 

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 2023 

predvidenih letnikov, objava digitalnih kopij na portalu 
Digitalne knjižnice Slovenije (dLib) in spletni strani 
Lovske zveze Slovenije. 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

5.890 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot) 

15 letnikov 

Način izvedbe Zunanji izvajalec digitalizacije. 
Terminski načrt Pomlad 2023 – izbor gradiva, zbiranje ponudb, 

koordinacija z Lovsko zvezo Slovenije, predaja v 
digitalizacijo; poletje/jesen 2023 – preverjanje digitalnih 
kopij, objava na portalu dLib in spletni strani Lovske 
zveze Slovenije. 

Zagotavljanje nadzora 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. 

Zagotavljanje dostopnosti 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Da - prosto javno dostopno za vse uporabnike. 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

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

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,45 EUR + 22 % DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

3.360 EUR 

 
 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 znakov brez 
presledka):  
 
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 leta 1955/1956, ki so oz. bodo v kratkem objavljeni na portalu dLib in spletni strani Lovske 
zveze Slovenije, v letu 2023 pa nameravamo z digitalizacijo nadaljevati. V digitalizacijo bodo zajeti letniki 
39-53 (leto 1956/1957 – leto 1970/1971) s skupnim številom 5.890 strani.  

                                                      
18 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 



24 

 

 
 
Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovanega projekta 
digitalizacije 

znesek v EUR 

Digitalizacija gradiva in priprava metapodatkov za 
objavo na dLib 

3.300 

2 USB ključka       60 
  
Stroški skupaj 3.360 

 
Kratka obrazložitev stroškov:  
 
Predvideli smo stroške digitalizacije gradiva skupaj s pripravo metapodatkov za objavo digitaliziranih 
materialov na dLib ter stroške fizičnih nosilcev za hranjenje datotek. Predvideli smo tudi 5% podražitev 
storitev.  
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PRILOGA 2-2: Načrt projekta digitalizacije domoznanskega gradiva  
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije19: 

Naziv Digitalizacija diapozitivov dipl. ing. Ludvika Šolarja 
Izvajalec Mariborska knjižnica z zunanjim izvajalcem digitalizacije 
Partner(ji) Društvo za razvoj Lira, Ruše 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

Diapozitivi so slikovni zgodovinski prikaz Ruš in okolice, 
zaradi česar so pomemben domoznanski vir. 

Navedba prioritete 2 
Pričakovani cilji  Digitalizacija 500 diapozitivov, objava digitalnih kopij na 

portalu Digitalne knjižnice Slovenije (dLib), portalu 
Kamra in spletni strani društva Lira. 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

500 diapozitivov 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot) 

500 diapozitivov 

Način izvedbe Zunanji izvajalec digitalizacije 
Terminski načrt Zima 2023 – izbor gradiva, zbiranje ponudb, koordinacija 

z društvom Lira; pomlad 2023 predaja v digitalizacijo; 
poletje/jesen 2023 – preverjanje digitalnih kopij, objava 
na portalu dLib, Kamri in spletni strani Lire. 
 

Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

Da – Mariborska knjižnica, društvo Lira, NUK (v okviru 
portala dLib) 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Da - hramba datotek na fizičnih nosilcih 

Zagotavljanje dostopnosti 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Da - prosto javno dostopno za vse uporabnike 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Predstavitev na spletni strani Mariborske knjižnice, 
objava digitalne zbirke na Kamri, promocijske aktivnosti 
v sodelovanju z društvom Lira (domoznanski pogovor in 
razstava) 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

1,05 EUR + 22% DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

730 EUR 

 
 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 znakov brez 
presledka):  
 
Zbirka dipl. ing. Ludvika Šolarja v hrambi Društva za razvoj Lira iz Ruš obsega več kot tisoč diapozitivov 
z različno tematiko. Ta se nanaša tako na rojstni kraj Kropo kot na kraj bivanja in delovanja Ruše, 
Tovarno dušika Ruše, reko Dravo, pa tudi na osebne dogodke iz njegovega življenja. Ker gre za 
domoznansko pomembno slikovno gradivo, ki je trenutno nedostopno širši javnosti, bi ga želeli v 
Mariborski knjižnici skupaj s partnersko ustanovo društvom Lira digitalizirati in s tem približati javnosti. 
V digitalizacijo bomo vključili 500 tematsko zaključenih diapozitivov. Tako bomo ustvarili digitalno zbirko, 
ki jo bomo objavili na portalih Kamra in dLib, ob tem pa bomo pripravili še razstavo v Knjižnici Janka 
Glazerja Ruše ter domoznanski pogovor.  

                                                      
19 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovanega projekta 
digitalizacije 

znesek v EUR 

Digitalizacija gradiva in priprava metapodatkov za 
objavo na dLib 

640 

3 USB ključki    90 
  
Stroški skupaj 730 

 
Kratka obrazložitev stroškov:  
 
Predvideli smo stroške digitalizacije gradiva skupaj s pripravo metapodatkov za objavo digitaliziranih 
materialov na dLib ter stroške fizičnih nosilcev za hranjenje datotek. Predvideli smo tudi 5% podražitev 
storitev.  
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PRILOGA 2-3: Načrt projekta digitalizacije domoznanskega gradiva  
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije20: 

Naziv Digitalizacija drame v petih dejanjih Spomenik pri 
Hrastovcu in Kronika Tanje Ješovnik  ter rokopis in 
drama Črni križ pri Hrastovcu Davorina Petančiča 
 

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

Z digitalizacijo želimo gradivo približati širši javnosti. 

Navedba prioritete 1 
Pričakovani cilji  Digitalizacija gradiva v letu  2023, objava digitalnih kopij 

na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (dLib). 
Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

250  

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot) 

4 zvezki 

Način izvedbe Zunanji izvajalec digitalizacije 
Terminski načrt Predaja v digitalizacijo v letu 2023 in objava na portalu 

dLib v skladu z njihovimi zmožnostmi. 
Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

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

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Da – hramba datotek na fizičnih nosilcih. 

Zagotavljanje dostopnosti 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Da - prosto javno dostopno za vse uporabnike 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Predstavitev projektov na spletnih mestih Knjižnice 
Lenart. 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,60 EUR + 22 % DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

250 EUR 

 
 
 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 znakov brez 
presledka):  
 
Črni križ pri Hrastovcu še danes buri duhove prebivalcev Slovenskih goric, zato bomo digitalizirali 
priredbe dela Črni križ pri Hrastovcu, in sicer dramo v petih dejanjih Spomenik pri Hrastovcu Tanje 
Ješovnik ter rokopis in tipkopis Davorina Petančiča, ki je delo Črni križ pri Hrastovcu prav tako 
dramatiziral. 
 
Drami v petih dejanjih opisujeta legendo o nesrečni ljubezni med mladim hrastovškim grofom Friderikom 
Herbersteinom in lepo Agato s Štraleka. Njuni ljubezni je nasprotovala Friderikova mati. V času ko je bil 
grof Friderik v vojni, je mati Agato obtožila čarovništva in jo ukazala obglaviti. Ko se je Friderik vrnil iz 

                                                      
20 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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vojne, je iz žalosti na mestu usmrtitve dal postaviti črni križ iz črnega marmorja, kot simbol nesrečne 
ljubezni.  
Zgodba je postavljena na območje delovanja Knjižnice Lenart in opisuje nastanek obeležja Črni križ, ki 
je del slovenske nepremične kulturne dediščine.  
 
Legenda o Frideriku in Agati, ki je ob koncu 16. stoletja pomembno zaznamovala osrednji del Slovenskih 
goric, je skozi zgodovino razvnemala domišljijo bralcev, zato so jo na tem območju že nič kolikokrat 
odigrala različna kulturno umetniška društva. 
. 
V digitalizacijo bomo vključili tudi Kroniko Spomenik pri Hrastovcu, KUD Ele Kristl Tanje, ki jo je prav 
tako napisala Tanja Ješovnik. V njej so zbrani občutki in doživetja dramaturginje ob gostovanjih po 
različnih krajih. 
 
Gradivo je v knjižnici dostopno samo za čitalniško uporabo v domoznanskem oddelku. Z digitalizacijo 
želimo gradivo približati širši javnosti. 
 
 
 
Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovanega projekta 
digitalizacije 

znesek v EUR 

Digitalizacija gradiva (250 str.) in priprava 
metapodatkov za objavo na dLib 

185 

Prevoz gradiva   35 
1 USB ključek   30 
  
Stroški skupaj 250  

 
Kratka obrazložitev stroškov: 
 
Predvideli smo stroške digitalizacije gradiva skupaj s pripravo metapodatkov za objavo digitaliziranih 
materialov na dLib ter stroške fizičnih nosilcev za hranjenje datotek. Stroške smo opredelili na osnovi 
lanske ponudbe izbranega ponudnika z vključenim 10 % povišanjem cen. 
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PRILOGA 2-4: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva 
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije21: 

Naziv Digitalizacija razstave ob 100-letnici Planinskega 
društva Slovenska Bistrica 

Izvajalec Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica z zunanjim 
izvajalcem digitalizacije 

Partner(ji) - 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

Digitalizacija slikovnega gradiva z našega 
domoznanskega območja.  

Navedba prioritete 1 
Pričakovani cilji  Digitalizacija gradiva in priprava metapodatkov, objava 

digitalnih kopij na portalu Digitalne knjižnice Slovenije 
(dLib), objava zgodb na portalu Kamra ter objava na 
spletni strani knjižnice. 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

60 skenogramov 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot): 

60 plakatov 

Način izvedbe Zunanji izvajalec digitalizacije. 
Terminski načrt Izbor gradiva, predaja v digitalizacijo, preverjanje 

digitalnih kopij in objava na portalih v letu 2023. 
Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

Da – Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, 
Mariborska knjižnica (portal Kamra) in NUK (portal dLib). 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Da - hramba datotek na fizičnih nosilcih.  

Zagotavljanje dostopnosti 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Da - prosto javno dostopno za vse uporabnike. 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Predstavitev projektov na spletni strani knjižnice in v 
sklopu informacijskega opismenjevanja uporabnikov 
knjižnice  ter promocija v lokalnih medijih in širše. 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

3,5 EUR + 22 % DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

300 EUR 

 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp22):  
 

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica opravlja domoznansko dejavnost za štiri občine 
(Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane). Med leti 1978 in 2008 so se domoznanski 
prispevki shranjevali v obliki člankov v zbirnih mapah. Ti so bili poleg fotografskega gradiva, ki ga hrani 
Planinsko društvo, pisni vir pri nastanku omenjene razstave. Razstava je bila odmevna, izčrpna in v 
času postavitve v osrednji knjižnici dobro obiskana. Tudi s strani obiskovalcev in uporabnikov so 
prihajale pobude o trajni dostopnosti. S tega vidika smo se v knjižnici odločili za digitalizacijo oz. 

                                                      
21 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
22 Znaki brez presledkov. 
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pripravo metapodatkov za skenograme in razstavo objaviti na spletnih mestih kot javno dostopno ter 
hkrati kot trajno hranjeno.   
 
Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovanega projekta 
digitalizacije 

znesek v EUR 

Digitalizacija gradiva ter priprava potrebnih datotek in 
metapodatkov za objavo na dLib in Kamra 

270  

1 USB ključek   30 
  
Stroški skupaj 300  

 
Kratka obrazložitev stroškov:  
 
Predvideli smo stroške digitalizacije gradiva skupaj s pripravo metapodatkov za objavo digitaliziranih 
materialov na dLib ter stroške fizičnih nosilcev za hranjenje datotek. Predvideli smo tudi 5% podražitev 
storitev.  
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PRILOGA 2-5: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva 
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije23: 

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

izvajalcem digitalizacije 
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. Ohranjanje kulturne 
dediščine in njena promocija. Objava na portalu Kamra 
in Digitalni knjižnici Slovenije (dLib) ter na spletni strani 
knjižnice. 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

88 (razglednice se digitalizirajo obojestransko) 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot): 

44 razglednic 

Način izvedbe Zunanji izvajalec digitalizacije 
Terminski načrt Izbor gradiva, predaja v digitalizacijo, preverjanje 

digitalnih kopij in objava na portalih dLib in Kamra, vse v 
letu 2023. 

Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

Da - Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in 
NUK (portal dLib). 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Da - hramba datotek na fizičnih nosilcih.  

Zagotavljanje dostopnosti 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Da - prosto javno dostopno zainteresirani javnosti.  

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Predstavitev projektov na spletni strani knjižnice in v 
sklopu informacijskega opismenjevanja uporabnikov 
knjižnice  ter promocija v lokalnih medijih in širše. 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,70 EUR + 22 % DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

110 EUR 

 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp24):  
 

Knjižnica hrani bogato zbirko razglednic našega območja. Vse do sedaj digitalizirane 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. Razglednice  
želimo promovirati na portalu Kamra, kjer jih imamo del tudi že objavljenih kot zgodbo, in pripraviti še 
druge zgodbe. Sicer pa razglednice promoviramo pri projektu Rastem s knjigo in pri pripravi različnih 
razstav. 

                                                      
23 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
24 Znaki brez presledkov. 
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Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovanega projekta 
digitalizacije 

znesek v EUR 

Digitalizacija razglednic ter priprava potrebnih datotek 
za objavo na dLib in Kamra 

80 

1 USB ključek 30 
  
Stroški skupaj 110  

 
Kratka obrazložitev stroškov:  
 
Predvideli smo stroške digitalizacije gradiva skupaj s pripravo metapodatkov za objavo digitaliziranih 
materialov na dLib ter stroške fizičnih nosilcev za hranjenje datotek. Predvideli smo tudi 5% podražitev 
storitev. 
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PRILOGA 2-6: Predlog projekta digitalizacije za širše območje pomembnega domoznanskega 
gradiva 
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije25: 

Naziv Digitalizacija prispevkov o zgodovini podjetništva in 
obrti med Pohorjem in Bočem 

Izvajalec Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica z zunanjim 
izvajalcem digitalizacije 

Partner(ji) - 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

Digitalizacija časopisnih prispevkov o podjetjih in obrteh 
z našega domoznanskega območja zaradi 
povpraševanja.  

Navedba prioritete 1 
Pričakovani cilji  Ohranjanje tehnične dediščine in njena promocija. 

Digitalizacija časopisnih prispevkov in priprava 
metapodatkov, objava digitalnih kopij na portalu Digitalne 
knjižnice Slovenije (dLib), objava zgodb na portalu 
Kamra ter objava na spletni strani knjižnice. 

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

700 strani 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot): 

2 zbirni mapi prispevkov  

Način izvedbe Zunanji izvajalec digitalizacije 
Terminski načrt Izbor gradiva, predaja v digitalizacijo, preverjanje 

digitalnih kopij in objava na portalih, vse v letu 2023. 
Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

Da – Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, 
Mariborska knjižnica (portal Kamra) in NUK (portal dLib). 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Da - hramba datotek na fizičnih nosilcih.  

Zagotavljanje  dostopnosti 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Da - prosto javno dostopno za zainteresirano javnost. 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

Predstavitev projektov na spletni strani knjižnice in v 
sklopu informacijskega opismenjevanja uporabnikov 
knjižnice. Objava prispevkov na portalih Kamra in dLib. 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,80 EUR + 22 % DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

750 EUR 

 
Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 zbp26):  
 
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica opravlja domoznansko dejavnost za štiri občine 
(Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane). Med leti 1978 in 2008 so se domoznanski 
prispevki shranjevali v obliki člankov v zbirnih mapah. Gre za zbrane časopisne članke, ki niso v 
digitalni obliki.  Zaradi vse večjega povpraševanja in zaradi lažje uporabe smo se v knjižnici odločili za 
digitalizacijo le-teh. To bo omogočalo, da bo gradivo dostopno najširši zainteresirani javnosti in hkrati 
trajno hrambo gradiva.   
                                                      
25 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
26 Znaki brez presledkov. 
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Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovanega projekta 
digitalizacije 

znesek v EUR 

Digitalizacija časopisnih prispevkov ter priprava 
potrebnih datotek in metapodatkov za objavo na dLib 

720 

1 USB ključek   30 
  
Stroški skupaj 750  

 
Kratka obrazložitev stroškov:  
 
Predvideli smo stroške digitalizacije gradiva skupaj s pripravo metapodatkov za objavo digitaliziranih 
materialov na dLib ter stroške fizičnih nosilcev za hranjenje datotek. Predvideli smo tudi 5% podražitev 
storitev.  
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PRILOGA 2-7: Načrt projekta digitalizacije domoznanskega gradiva  
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije27: 

Naziv Mariborska periodika 1. del 
Izvajalec Univerzitetna knjižnica Maribor z zunanjim izvajalcem 

digitalizacije 
Partner(ji) Mariborska knjižnica, zunanji partner 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

Nadaljevanje večletnega projekta digitalizacije 
mariborske periodike in periodike, ki je vsebinsko vezana 
na Maribor in Štajersko, ki bo z digitalizacijo dostopna 
širšemu krogu uporabnikov. 

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

dostop do mariborske periodike, hranjene v Zbirki raritet 
in stare periodike UKM. Z digitalizacijo tovrstno gradivo 
postaja bolj vidno, prepoznavno in dostopno, hkrati pa 
skrbimo za ohranjanje mariborske kulturne dediščine.  

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

5.420 strani 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot) 

11 naslovov 

Način izvedbe V sodelovanju z zunanjim certificiranim izvajalcem. 
Gradivo je bibliografsko obdelano v Cobiss (UKM) in 
ustrezno hranjeno kot kulturna dediščina v posebnih 
domoznanskih depojih UKM v ustrezni opremi. Za 
potrebe digitalizacije je pripravljena tehnična 
dokumentacija v skladu s priporočili NUK.  

Terminski načrt maj - november 2023 
Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

Komisija za digitalizacijo UKM, sodelovanje z Digitalno 
knjižnico Slovenije (dLib) NUK 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Ustrezna hramba originalnega gradiva v 
domoznanskih depojih za raritetno gradivo Univerzitetne 
knjižnice Maribor (ustrezna oprema s trajno obstojnimi 
materiali, ustrezni bioklimatski pogoji za hranjenje, 
domoznanski depoji); digitalizirano gradivo: trajno 
hranjenje v NUK (pogodba UKM - NUK)  

Zagotavljanje dostopnosti 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Digitalizirano gradivo, skupaj z metapodatki  
dostopno v Digitalnem repozitoriju UKM (DR UKM) in 
Digitalni knjižnici Slovenije (dLib) 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

V okviru promocije storitev uporabnikom UKM (spletna 
stran, fb …), seznanjanje z novostmi (novice UM, Kamra, 
Knjižničarske novice), v okviru domoznanskih prispevkov 
na simpozijih; del razstavne dejavnosti UKM 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,43 EUR + 22% DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

3.000 EUR 

 
 

                                                      
27 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 znakov brez 
presledka):  
 
V digitalizacijo mariborske periodike so vključeni časopisi in revije, letopisi, šolska glasila, ki 
predstavljajo pomemben  vir za raziskovalno dejavnost zgodovine mesta Maribor in širše regije. Hkrati 
gre za promocijo mariborske kulturne dediščine 19. in 20. stoletja. V korpusu digitaliziranih mariborskih 
časnikov in tistih, ki so povezani s slovensko kulturno zgodovino, so:  
 

• Uradni vestnik okraja Maribor 
• Mariborski šport 
• Mariborski zadrugar 
• Jugoslovanski biseri 
• Deutscher Montag 
• Daljnovod 
• Čukov koledar 
• Classifikation der Schüler an der k.k. Haupt und unter Realschule zu Marburg 
• Brigada 
• Borbena Slovenka 
• Československo-jihoslovanska liga 

 
 
Uradni vestnik okraja Maribor  
Maribor : Večer, 1956-1965 
ISSN 2712-6013 
COBISS.SI-ID – 42569985 
Občinski uradni list mesta Maribor.  
1956—1965 
 
Mariborski šport : Glasilo mariborskih športnikov.  
Izd. Mariborsko športno društvo Branik. Odg. urednik Branko Senica. 
1955—1963 
 
Mariborski zadrugar : List za zadružno vzgojo in gospodarstvo.  
Izd. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev v Mariboru. Ur. Mirko Lešnik. Mesečnik.  
1939—1941  
 
Jugoslovanski biseri 
Jugoslovanski biseri = Perlen Jugoslawiens = Les Perles de la Yougoslavie : mesečna ilustrirana 
revija za propagando tujskega prometa, turizma in gospodarstva 
Založništvo in izdelava: Maribor : Olepševalno društvo za Magdalensko predmestje, 1937-1941 
Jezik - večjezični 
ISSN 2630-3248 
COBISS.SI-ID – 1175155 
1937—1941 
 
Deutscher Montag: völkischsoziale Montagszeitung für die Alpenländer 
Časnik 
Založništvo in izdelava: Marburg/Drau : C. Kralik 
Jezik - nemški 
COBISS.SI-ID – 47272193 
1917—1919 
 
Daljnovod 
Časopis.  
Založništvo in izdelava: Maribor : Državne elektrarne Slovenije, 1945-1947 
ISSN 2630-3825 
COBISS.SI-ID – 74302721 
1945-1947 
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Čukov koledar : za leto ... 
Časopis.  
Založništvo in izdelava - Gorica : Uprava "Čuka na palci", 1923-1926 
COBISS.SI-ID – 1912179 
1923—1926 
 
Classifikation der Schüler an der k.k. Haupt- und Unterrealschule zu Marburg ... 
Hauptschule und Unterrealschule (Maribor) 
Časopis.  
Založništvo in izdelava - Marburg/Drau : Haupt-und Unterrealschule zu Marburg, [185?-18??] 
COBISS.SI-ID – 42359809 
1856-1867 
Šolsko glasilo 
 
Brigada : glasilo sindikalne podružnice Mariborske tiskarne 
Časopis. 
Založništvo in izdelava - [Maribor : s. n.], 1949-1953 
Jezik - slovenski 
ISSN 2630-3280 
COBISS.SI-ID – 74611969 
 
Borbena Slovenka 
Časopis.  
Založništvo in izdelava - [S.l. : s.n.], 1944-1945 
COBISS.SI-ID - 256263943 
 
Československo-jihoslovanská liga 
Časopis.  
Založništvo in izdelava - V Praze : Československo-jihoslovanská liga, 1921-1930 
Jezik - češki 
COBISS.SI-ID – 5378163 
1920—1930  
Češko-slovenski stiki 
 
 
Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovanega projekta 
digitalizacije 

znesek v EUR 

Digitalizacija gradiva 2.800 
Oprema gradiva in priprava za transport, hranjenje    200 
  
Stroški skupaj 3.000 

 
Kratka obrazložitev stroškov: 
Cena za digitalizacijo  gradiva je načrtovana glede na ponudbo certificiranega izvajalca.  
Za transport je potrebno gradivo ustrezno pripraviti (ovoji iz trajno obstojnega materiala, ustrezne 
mape in transportni zaboji).  
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PRILOGA 2-8: Načrt projekta digitalizacije domoznanskega gradiva  
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije28: 

Naziv Gradivo Zbirke drobnih tiskov: plakati   
Izvajalec Univerzitetna knjižnica Maribor z zunanjim izvajalcem 

digitalizacije 
Partner(ji) Mariborska knjižnica, zunanji partner 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

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

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

dostop do plakatov na tematiko volitev, 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.  

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

106 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot) 

53 plakatov 

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

Terminski načrt maj - november 2023 
Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

Komisija za digitalizacijo UKM, sodelovanje z Digitalno 
knjižnico Slovenije (dLib) NUK 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Ustrezna hramba originalnega gradiva v 
domoznanskih depojih za raritetno gradivo Univerzitetne 
knjižnice Maribor (ustrezna oprema s trajno obstojnimi 
materiali, ustrezni bioklimatski pogoji za hranjenje, 
domoznanski depoji); digitalizirano gradivo: trajno 
hranjenje v NUK (pogodba UKM - NUK)  

Zagotavljanje dostopnosti 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Digitalizirano gradivo, skupaj z metapodatki  
dostopno v Digitalnem repozitoriju UKM (DR UKM) in 
Digitalni knjižnici Slovenije (dLib) 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

V okviru promocije storitev uporabnikom UKM (spletna 
stran, fb …), seznanjanje z novostmi (novice UM, Kamra, 
Knjižničarske novice), v okviru domoznanskih prispevkov 
na simpozijih; del razstavne dejavnosti UKM 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

1,00 EUR + 22% DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

300,00 EUR 

 
 
 

                                                      
28 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 znakov brez 
presledka):  
 
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.  
V korpus so vključeni plakati Volitve.  
 
 
 
Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovanega projekta 
digitalizacije 

znesek v EUR 

Digitalizacija gradiva 150  
Oprema gradiva za transport (ustrezne mape - veliki 
formati) 

150 

  
Stroški skupaj 300  

 
Kratka obrazložitev stroškov: Gre za velike formate. Cena je oblikovana glede na ponudbo 
certificiranega izvajalca.  
Za transport je potrebno posebej izdelati mapo za velike dimenzije plakatov in krhkost gradiva. 
 
 
 
 



40 

 

PRILOGA 2-9: Načrt projekta digitalizacije domoznanskega gradiva  
 
Podatki o načrtovanem projektu digitalizacije29: 

Naziv Mariborska periodika 2. del 
Izvajalec Univerzitetna knjižnica Maribor z zunanjim izvajalcem 

digitalizacije 
Partner(ji) Mariborska knjižnica, zunanji partner 
Utemeljitev potrebe po 
digitalizaciji 

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

Navedba prioritete 2 
Pričakovani cilji  Čim širšemu krogu uporabnikov bo omogočen online 

dostop do mariborske periodike, hranjene v Zbirki raritet 
in stare periodike UKM. Z digitalizacijo tovrstno gradivo 
postaja bolj vidno, prepoznavno in dostopno, hkrati pa 
skrbimo za ohranjanje mariborske kulturne dediščine.  

Načrtovano število 
digitaliziranih strani oziroma 
skenogramov 

2.900 strani 

Načrtovano število 
digitaliziranih predmetov 
(enot) 

1 naslov: (14 enot) 

Način izvedbe V sodelovanju z zunanjim certificiranim izvajalcem. 
Gradivo je bibliografsko obdelano v Cobiss (UKM) in 
ustrezno hranjeno kot kulturna dediščina v posebnih 
domoznanskih depojih UKM v ustrezni opremi. Za 
potrebe digitalizacije je pripravljena tehnična 
dokumentacija v skladu s priporočili NUK.  

Terminski načrt junij - november 2023 
Zagotavljanje nadzora nad 
kakovostjo izvedbe 

Komisija za digitalizacijo UKM, sodelovanje z Digitalno 
knjižnico Slovenije (dLib) NUK 

Način zagotovljene 
dolgotrajne hrambe 

Ustrezna hramba originalnega gradiva v 
domoznanskih depojih za raritetno gradivo Univerzitetne 
knjižnice Maribor (ustrezna oprema s trajno obstojnimi 
materiali, ustrezni bioklimatski pogoji za hranjenje, 
domoznanski depoji); digitalizirano gradivo:  trajno 
hranjenje v NUK (pogodba UKM - NUK)  

Zagotavljanje dostopnosti 
digitaliziranega gradiva 
uporabnikom 

Digitalizirano gradivo, skupaj z metapodatki  
dostopno v Digitalnem repozitoriju UKM (DR UKM) in 
Digitalni knjižnici Slovenije (dLib) 

Načrtovane oblike 
predstavitve rezultatov 

V okviru promocije storitev uporabnikom UKM (spletna 
stran, fb …), seznanjanje z novostmi (novice UM, Kamra, 
Knjižničarske novice), v okviru domoznanskih prispevkov 
na simpozijih; del razstavne dejavnosti UKM 

Načrtovana 
cena/skenogram (v EUR) 

0,43 EUR + 22% DDV 

Ocena stroškov skupaj (v 
EUR) 

1.770 EUR 

 
 
 

                                                      
29 Prilogo je potrebno izpolniti za vsak projekt posebej. 
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Kratka predstavitev vsebine predlaganega projekta digitalizacije (500–1000 znakov brez 
presledka):  
 
V digitalizacijo mariborske periodike so vključeni tudi štajerski časopisi in revijalni tisk, ki predstavljajo 
pomemben vir za raziskovalno dejavnost in promocijo mariborske kulturne dediščine 19. in 20. 
stoletja.  
V digitalizacijo sta vključena:  
 

• Landwirtschaftliche Mitteilungen für Steiermark; 
 

 
Landwirtschaftliche Mitteilungen für Steiermark : Organ für Landwirtschaft und Landeskultur. - [Jg. 
33.], Nr. 1 (1 Jul. 1884)-Jg. 84, Nr. 52 (29. Dez. 1935). - Graz : k.k. Landwirtschafts-Gesellschaft in 
Steiermark. Tednik. Je nadaljevanje: Der Steirische Landbote. - Nadaljuje se kot: Steirische Bauerzeit 
 
ISSN 1010-1330 = Landwirtschaftliche Mitteilungen 
COBISS.SI-ID 35524864 
 
Časopis predstavlja pomembno periodiko iz obdobja Avstro-Ogrske s področja štajerskega kmetijstva.  
Izhajal je v obdobju 1884—1935.  
 
Za digitalizacijo: 2.900 strani 
 
 
 
 
 
 
Specifikacija in obrazložitev stroškov 
 
Specifikacija stroškov načrtovanega projekta 
digitalizacije 

znesek v EUR 

Digitalizacija gradiva 1.520 
Priprava, oprema gradiva za transport    250 
  
Stroški skupaj 1.770 

 
 
 
Kratka obrazložitev stroškov:  
 
Cena za digitalizacijo  gradiva je načrtovana glede na ponudbo certificiranega izvajalca. 
Glede na to, da je gradivo raritetno, ga je treba za transport ustrezno opremiti v ovoje  iz trajno 
obstojnega papirja in ustrezne zaboje za transport.  
 
 



                                                                                                   

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Anka Rogina 

Maribor, 6. marec 2023 

 

 



                                                                                                   

2 
 

1. Uvod 
 

Spletni portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si (https://www.knjiznice.si/) je nastal v okviru 
delovanja osrednjih območnih knjižnic (OOK) in v okviru Združenja splošnih knjižnic (ZSK).  

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 in delovanje 
knjižnic v e-okolju. Iz tako izražene potrebe 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 iz potrebe, da 
se splošne knjižnice bolj organizirano predstavijo tudi v e-okolju, je zrasla pobuda za vzpostavitev 
skupnega portala slovenskih splošnih knjižnic.  

Projekt so v letu 2017 v okviru delovanja OOK začele izvajati Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja 
knjižnica Srečka Vilharja Koper, Osrednja knjižnica Celje in Mariborska knjižnica. V projekt je bil, glede 
na smiselno vsebinsko celoto, vključen tudi v letu 2016 začeti projekt priprave navodil za vzpostavitev 
dinamičnih spletnih strani splošnih knjižnic. V letih 2018 in 2019 je delovna skupina delovala v okviru 
Združenja splošnih knjižnic. Portal je bil ob finančni podpori Ministrstva za kulturo in v okviru Združenja 
splošnih knjižnic javno objavljen 20. novembra 2019, v okviru nacionalne prireditve ob Dnevu splošnih 
knjižnic. 

Portal upravlja Mariborska knjižnica v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in osrednjimi 
območnimi knjižnicami. Za vsebino in razvoj portala skrbi uredniški odbor. 
 

 

2. Poslanstvo in cilji 
 
Portal Knjižnice.si na enem mestu združuje vse pomembne informacije o dejavnostih slovenskih 
splošnih knjižnic. Namen portala je 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. 
 

Cilji portala Knjižnice.si so:  

• Uporabnikom knjižnic in najširši javnosti ponuditi izčrpne in zmeraj aktualne informacije o mreži 
splošnih knjižnic v Sloveniji, o storitvah in gradivu, ki jih splošne knjižnice ponujajo ter o možnih 
načinih dostopa do knjižničnih storitev. 

• Promovirati digitalne vsebine knjižnic kot podporo izobraževanju, vseživljenjskemu učenju, izrabi 
prostega časa ter kot lažji dostop do knjižničnih vsebin vsem, ki iz različnih razlogov ne morejo v 
knjižnico. 

• Podpirati profesionalno delovanje in razvoj slovenskega knjižničarstva z izborom strokovne 
literature, z opozarjanjem na strokovne dogodke, izobraževanja in razpise ter z drugimi 
strokovnimi informacijami.  

https://www.knjiznice.si/
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• Spodbujati sodelovanje med splošnimi knjižnicami, izmenjavo dobrih praks in sodelovanje z 
drugimi deležniki na področju knjižničarstva in kulture. 

• Krepiti pojavnost splošnih knjižnic v virtualnem okolju.  
• Z vzdrževanjem in razvijanjem predlog dinamičnih spletnih strani omogočati tudi manjšim splošnim 

knjižnicam, da se enakovredno predstavijo v virtualnem okolju. 
• Prikazati položaj, vlogo in vpliv splošnih knjižnic v družbi skozi delovanje, financiranje in 

organiziranost slovenskih splošnih knjižnic. 
• Prikazati organiziranost in dejavnosti Združenja splošnih knjižnic.  
• Promovirati slovensko knjižničarstvo v svetu, tudi z vzpostavitvijo večjezičnih spletnih strani. 
• Omogočati dostop do informacij z enega mesta in zagotavljati visoko kakovost objavljenih vsebin. 
 

 

3. Upravljanje portala 
 

Za upravljanje in urejanje portala Knjižnice.si od leta 2021 skrbi Mariborska knjižnica. Pravna razmerja 
med Mariborsko knjižnico in drugimi pogodbenimi partnerji so urejena v Pogodbi o sodelovanju pri 
upravljanju in urejanju spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si (dalje: Pogodba). 
 
Pogodbeni partnerji so osrednje območne knjižnice (Osrednja knjižnica Celje, Osrednja knjižnica Srečka 
Vilharja Koper, Osrednja knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Mariborska knjižnica, Pokrajinska 
in študijska knjižnica Murska Sobota, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Knjižnica Mirana 
Jarca Novo mesto, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne 
na Koroškem) ter Združenje splošnih knjižnic. 
 
V skladu s 5. členom Pogodbe pogodbeni partnerji svojo pravico do nadzora nad upravljanjem, 
delovanjem in razvojem portala uresničujejo preko nadzornega sveta. Nadzorni svet sestavljajo 
direktorji štirih osrednjih območnih knjižnic, ki jih imenuje aktiv direktorjev OOK pri Združenju splošnih 
knjižnic, in predstavnik Združenja splošnih knjižnic. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo dveh 
let. Nadzorni svet sprejme letni načrt dela in letno poročilo.  

Mariborska knjižnica kot upravljavka portala ima s Pogodbo opredeljene naslednje naloge: 

• Vsebinsko in operativno vodenje, vključno s pripravo letnega načrta in letnega poročila. 
• Zagotavljanje pravilnega delovanja portala. 
• Uredništvo portala. 
• Organiziranje in izvajanje usposabljanja za vnašalce vsebin. 
• Organizacijski razvoj. 
• Pripravo razvojnih dokumentov, spremljanje razvoja spletnih storitev, vpeljevanje novih rešitev in 

storitev. 
• Promoviranje portala. 
 

Operativno delo na portalu opravlja uredniški odbor, ki je sestavljen iz po enega predstavnika vsakega 
pogodbenega partnerja. Predstavnika v uredniški odbor imenuje direktor oziroma predsednik 
pogodbenega partnerja. Funkcije, delovanje, pravice in obveznosti uredniškega odbora so določene v 
dokumentu Smernice za delo uredniškega odbora portala slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si. 
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4. Operativni načrt dela za 2023 
 

Upravljanje portala v letu 2023 bo zajemalo naslednje aktivnosti:  

• priprava letnega načrta dela in poročila o delu; 
• komunikacija z vzdrževalcem portala (Truecad d.o.o.), uredniškim odborom, nadzornim svetom in 

partnerji; 
• administrativna in računovodska podpora upravljanju in delovanju portala; 
• promocija portala na območnem in nacionalnem nivoju. 
 

Načrtovane aktivnosti za zagotavljanje neprekinjenega in kvalitetnega delovanja portala:  

• spremljanje, priprava in dnevne objave aktualnih, strokovnih in družbenih dogodkov;  
• sprotno dopolnjevanje vsebin na posameznih straneh (npr. strokovna literatura, novosti na 

posameznih področjih); 
• občasna temeljita prenova posameznih strani za večjo aktualnost strani;  
• permanentno delovanje uredništva: dnevno spremljanje vsebin na portalu, opozarjanje in 

svetovanje v primeru napak, sodelovanje urednikov in medsebojna pomoč pri vnosu in oblikovanju 
vsebin ter pri uporabi novosti; predvidevamo vsaj en sestanek uredniškega odbora v živo, ostala 
komunikacija bo potekala po e-pošti ali preko platforme ZOOM; 

• izvedba celodnevne delavnice za izpopolnjevanje urednikov pri vnosu vsebin v administratorskem 
delu vmesnika 

• redno posodabljanje dokumenta Opis portala Knjižnice.si; 
• zbiranje predlogov za optimizacijo portala in optimizacija delovanja portala; 
• trajna, sistematična promocija vseh segmentov portala; 
• trajno povezovanje z drugimi portali, ki delujejo v okviru OOK (Kamra, Dobre knjige, Obrazi 

slovenskih pokrajin); 
• spremljanje statističnih podatkov o uporabi portala (Google analytics, Arnes analitika). 
 

Načrtovani cilji v letu 2023:  

• V letu 2023 bo na portalu objavljenih 50 objav strokovnih dogodkov, aktualnih dogajanj in 
novosti, to je 35% več kot v letu 2022. 

• Število uporabnikov, ki so se prijavili na obveščanje preko e-novic, bo do konca leta znašalo vsaj 
100, to je 100% več kot v letu 2022. 

• Prenovljenih bo 5 strani na portalu.  
• Izvedene bodo 3 akcije promocije portala. 
• Število uporabnikov portala, merjeno z orodjem Google analytics, se bo povečalo za 10% glede na 

število uporabnikov v letu 2022. 
• Število ogledov strani, merjeno z orodjem Google analytics, se bo povečalo za 10% glede na 

število ogledov strani v letu 2022. 

 

 



                                                                                                   

5 
 

Načrtovane spremembe in dopolnitve portala:  

• Nadaljevanje prevoda spletnih strani v angleški jezik: v ta namen je treba določiti strani, ki jih je še 
smiselno prevesti, poiskati in izbrati najustreznejšega prevajalca ter nadzorovati implementacijo; 

• Temeljita posodobitev strani Uporabniki/ Storitve/ Pridobivanje znanja, Informacijsko 
opismenjevanje, Vključevanje v družbo, Knjižnice v lokalni skupnosti. 
(https://www.knjiznice.si/uporabniki/storitve/ in podrejene strani). Pri vseh straneh je treba bolje 
strukturirati vsebine in jih vsebinsko prenoviti. 

• Temeljita posodobitev strani Uporabniki/ Knjižnice v novi realnosti 
(https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/ in podrejene strani). Preveriti je 
treba aktualnost vsebin in jih po dogovoru preoblikovati. 

• Pojavljajo se zahteve za kreiranje dodatnih strani. Pretehtati je treba sedanjo organizacijo 
celotnega portala in nove strani dodajati smiselno, da se portal ne bo pretirano razširil in postal 
nepregleden.    

• Delovna skupina za nadgradnjo predlog dinamičnih spletnih strani bo nadaljevala z delom ter 
skrbela za ustrezne prilagoditve in posodobitve predlog spletnih strani. 

• Spodbujanje uporabe forumov: od osnovanja forumi še niso zaživeli, zato jih bomo bolj usmerjeno 
uporabljali in promovirali. 

• Promocija portala: promocijo bomo izvajali tako za splošno javnost kot tudi za strokovne knjižnične 
delavce. Za splošno javnost bomo zagotovili ustrezen promocijski material (npr. zloženke, kazalke, 
plakati), pa tudi avdio-vizualne vsebine (npr. promocijski filmčki, podcasti), ki bodo objavljeni na 
spletnih straneh knjižnic in na družbenih omrežjih. Za ustrezno profesionalno izvedbo promocijskih 
materialov se bomo povezali z zunanjimi izvajalci. Strokovnim knjižničnim delavcem bomo 
uporabnost portala prikazali skozi predstavitve, ustno informiranje, strokovne prispevke ipd.  

• Optimizacija portala za boljši priklic informacij z iskalnikom Google 
 

Vzdrževanje in gostovanje portala 

Vzdrževanje portala v skladu s Pogodbo o vzdrževanju spletnega portala slovenskih splošnih knjižnic 
Knjižnice.si izvaja podjetje Truecad d.o.o. 

Mesečni strošek vzdrževanja v skladu s pogodbo o vzdrževanju znaša 260,00 € brez DDV. V letu 2023 
načrtujemo stroške vzdrževanja v višini 3.806,40 € z DDV.   

Portal gostuje na strežniku Arnes. V letu 2023 bomo Arnes zaprosili za povečanje strežniškega 
prostora, saj se vsebine širijo, več prostora pa bo zahtevalo predvsem podvajanje strani zaradi 
prevoda.  
 
Finančno poslovanje 

Od leta 2021 dalje na osnovi Pogodbe vsa sredstva za vzdrževanje ter za upravljanje, urejanje in 
razvoj portala načrtuje Mariborska knjižnica v okviru Neposrednega poziva k predložitvi predloga 
programa dela in finančnega načrta za izvajanje posebnih nalog osrednje območne splošne knjižnice  
Ministrstva za kulturo.   
Iz prejetih sredstev za upravljanje, urejanje in razvoj  bomo pokrili stroške dela ter programske in 
materialne stroške.  
 
 
 
 

https://www.knjiznice.si/uporabniki/storitve/
https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/
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Finančni načrt  
 

Odhodki (v evrih) 
Stroški vzdrževanja 4.000 
Stroški upravljalca portala za izvedbo s Pogodbo 
opredeljenih nalog 

9.000 

Stroški promocije 2.000 
Odhodki skupaj 15.000 
  
Prihodki  
Sredstva Ministrstva za kulturo po Neposrednem pozivu k 
predložitvi predloga programa dela in finančnega načrta za 
izvajanje posebnih nalog osrednje območne splošne knjižnice 

15.000 

Prihodki skupaj 15.000 
 
 

5. Načrt dela za petletno obdobje 2023 - 2028 
 

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 sprotno spremljanje dogajanja na področju splošnega knjižničarstva in redno 
posodabljanje vsebin portala.  
 
V letih  2023 do 2028 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  
• ponudbo vsebin, ki bodo podpirale strokovni napredek splošnih knjižnic in knjižničarjev 
• celovit prevod portala v angleški jezik 
• permanentno optimizacijo delovanja portala 
• izboljšanje delovanja iskalnika  
• sodelovanje pri načrtovani uvedbi metaiskalnika za vse portale  
• povezovanje z drugimi portali, ki delujejo v okviru OOK (Kamra, Dobre knjige, Obrazi slovenskih 

pokrajin) 
• čim bolj učinkovito promocijo portala. 
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