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1 OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICI 

 

Mariborska knjižnica, Maribor Public Library  

Skrajšano ime: Mariborska knjižnica 

Rotovški trg 2, 2000 Maribor 

Matična številka: 5055636 

Davčna številka: SI99698722 

Šifra proračunskega uporabnika: 37273 

 

 

1.1 Velikost zavoda 

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju dvanajstih občin, sedežna 

občina je Mestna občina Maribor. Ustanoviteljice knjižnice so še občine Duplek, Hoče – Slivnica, 

Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše. Knjižnično dejavnost za občine Kungota, Lovrenc 

na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica in Šentilj izvaja Mariborska knjižnica na osnovi pogodb.  

Kot osrednja območna knjižnica izvaja posebne naloge za knjižnice v občinah Lenart in Slovenska 

Bistrica. 

Število krajevnih knjižnic: 16 (osrednja knjižnica in Knjižnica Nova vas imata ločene oddelke za otroke 

in odrasle), Potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), Izposoja v bolnišnico, Izposoja na dom. 

Posebne zbirke: Študijska zbirka mladinske književnosti, Igroteka – zbirka igrač, Glasbena zbirka, 

Filmski center, Zbirka neknjižnega gradiva 

Povprečno število  zaposlenih v letu 2020 (za določen in nedoločen čas): 89,5 

Javna dela: 3 

 

 

1.2 Mariborska knjižnica – osrednja območna knjižnica 

Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica (OOK) na podlagi pogodbe z Ministrstvom za 

kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja posebne naloge in knjižnice na območju strokovno 

povezuje v mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti: 

- zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij, 

- nudi strokovno pomoč knjižnicam s svojega območja, kar zajema tudi sodelovanje pri 

načrtovanju razvoja informacijskega sistema, 

- koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva, 

- koordinira usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 

Proračunska sredstva za izvajanje posebnih nalog območnih knjižnic prispeva Ministrstvo za kulturo. 

Mariborska knjižnica na svojem območju strokovno povezuje v mrežo Knjižnico Lenart in Knjižnico 

Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, domoznansko dejavnost pa usklajuje in koordinira tudi z 

Univerzitetno knjižnico Maribor. 
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1.3 Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), URL RS 96/2002, 56/2008, 4/2010, 

20/2011, 111/2013, 68/2016, 61/2017; 21/2018 

- Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001, 92/2015 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov, URL RS 86/2004 in spremembe: 51/2007, 67/2007,94/2007 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS 29/2003 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, URL RS 73/2003, 

70/2008, 80/2012 

- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, URL RS 88/2003 

- Pravilnik o razvidu knjižnic, URL RS 105/2003, 74/2017 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, URL RS 19/2003 

- Zakon o obveznem izvodu publikacij, URL RS, 69/2006, 86/2009 

- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij, URL RS 90/2007 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (občine Maribor, Duplek, Hoče, 

Miklavž, Rače – Fram, Starše), MUV št. 8/2005, 16/2006, 17/2009 

- Pogodbe o zagotavljanju javne knjižnične službe (za občine Kungota, Lovrenc na Pohorju, 

Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj) 

- Poslovnik kakovosti Mariborske knjižnice, MK Predpis št. 13/5 

- Strateški načrt 2014-2020, MK Predpis št. 45/1 

- Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja. 

- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v Mariborski knjižnici (MK 0/Predpis št. 10) 

 

 

1.4  Družbena odgovornost – odsev poslanstva knjižnice 

Cilj knjižnice je vzpostavitev vseživljenjskega odnosa z uporabnikom. Ker je odprta vsem družbenim 

skupinam skoraj vse dni v letu, omogoča socialno vključenost in aktivno državljanstvo. Njena družbena 

vloga pride še posebej do izraza v obdobjih, ko so ljudje v osebnih in finančnih krizah, morda 

marginalizirani. V knjižnici lahko kakovostno preživijo čas, se družijo, dobijo informacije, z branjem, 

pogovori o literaturi in ustvarjalcih ter drugimi aktivnostmi se kulturno bogatijo. Informacije, znanje, 

kulturo in umetnost prek izposojenega gradiva brezplačno odnesejo tudi domov. S knjižnico so lahko 

povezani celo na daljavo: tudi, ko je zaprta, lahko od doma uporabljajo digitalne vsebine, katalog 

knjižnice, naročijo in rezervirajo gradivo za naslednji obisk, podaljšajo rok izposoje, dobijo odgovor 

knjižničarja na vprašanja o gradivu in iz gradiva. S člansko izkaznico knjižnice lahko kupijo vstopnice 

SNG Drame in Lutkovnega gledališča po ugodnejši ceni, kar je njena dodana vrednost. 

Skozi vse te vloge odseva družbena vrednost knjižnice, ki se navezuje na pojem družbene odgovornosti. 

Vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, izobraževalnih, intelektualnih, zgodovinskih in drugih 

kompetenc posameznika, dviga kakovost življenja posameznika in skupnosti krepi medčloveške odnose 

in socialno vključenost ranljivih skupin  ter izboljšuje informacijsko pismenost in bralne sposobnosti. 
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2 RAZVOJNE USMERITVE V 2020 IN DOSEŽENI REZULTATI 

 

2.1 Poročilo direktorice o doseženih ciljih in rezultatih – uvodna beseda 

Leto 2020 je bilo posebno leto, zaznamovano s pandemijo koronavirusa in s tem povezanimi 

omejitvenimi ukrepi. Delovanje knjižnice, delo zaposlenih, fizična prisotnost knjižnice v okolju so bili 

postavljeni pred velike preizkušnje. Doseženi rezultati niso primerljivi z nobenim letom doslej. Veliko 

načrtov je bilo nemogoče uresničiti, potrebne so bile hitre prilagoditve, nepredvidljiva ukrepanja, pa 

tudi odrekanja. Leto se je obrnilo na glavo in nas postavilo pred čisto nove izzive: delo od doma, delo 

na daljavo, virtualna resničnost, konference in sestanki prek zaslonov. Knjižnica s kavča je postala 

najboljša bližnjica našim uporabnikom do gradiva in informacij. E-uporaba knjižnice je drastično 

poskočila, izposoja elektronskih knjig je narasla na štirikratnik, knjižničarji pa smo morali najti najboljše 

možne načine za to, da nadoknadimo prekinjene stike z našimi uporabniki. Posebej težko se je bilo vrniti 

v normalne vode po dvomesečni spomladanski popolni zaprtosti v prvem valu epidemije, saj so v tem 

času ljudje spremenili navade in prioritete postavili drugače. V drugem valu jeseni je bilo mogoče večino 

časa izvajati posamične individualne dostope bralcev do pulta ter omogočati izposojo vnaprej 

naročenega gradiva, krajši čas tudi samo brezstično izposojo. Bralci so to sprejemali z razumevanjem 

in zadovoljstvom. Branje je ostalo dostopna dobrina v času vsesplošnih omejitev, in to je dragoceno.  

Že  več let se soočamo s finančnimi omejitvami na vseh področjih delovanja: pri upravljanju knjižnične 

zbirke in nabavi novega gradiva, pri nezadostnih sredstvih za programske in obratovalne stroške ter pri 

sredstvih za redno investicijsko vzdrževanje prostorov, te s pomanjkanjem kadrov za vedno nove naloge 

in izzive. Leto, zaznamovano s covidom 19, je zadeve še bolj zapletlo, nekatere relacije zelo upočasnilo, 

zavrt je bil redni dotok sredstev, nastali so novi, nepredvideni stroški za zaščitno opremo. Zaprtje 

knjižnice je vplivalo na manjše število vplačanih članarin, velik del leta smo omogočali izposojo brez 

zaračunavanja zamudnin. Kljub temu pa lahko ob koncu leta z zadovoljstvom ugotovimo za 4,5 % večji 

proračun knjižnice, predvsem na račun dodatnih sredstev oziroma prerazporeditve postavk MoM ob 

koncu leta, ter sredstev za investicijsko vzdrževanje za ureditev klimatizacije v enotah Nova vas in 

zagotovljenih sredstev Občine Hoče za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje. 

S koncem leta 2020 se je iztekla veljavnost strateškemu načrtu, ki ostaja le delno uresničen: ohranili 

smo knjižnično mrežo in racionalno notranjo organizacijo, razvili nekaj novih storitev in uresničili 

knjižnico na daljavo. Upravljanje knjižnične zbirke je zaradi kroničnega pomanjkanja proračunskih 

sredstev posameznih občin kljub rahlemu izboljšanju zadnji dve letu še vedno pod rezultati izpred 

desetih let. Zaradi pomanjkanja finančnih in kadrovskih virov težko promoviramo knjižnico, manjka 

nam moči za aktivnosti na družbenih omrežjih in sredstev za oglaševanje.  

Pozitiven premik se je v letu 2020 zgodil na najbolj občutljivi točki Mariborske knjižnice, že leta 

neuresničeni investiciji v nujno potrebno novo osrednjo mestno knjižnico na Rotovškem trgu. Ta mestna 

sramota le dobiva konkretnejše obrise: z revizijo projektov iz leta 2008 vodstvo Mestne občine Maribor 

snuje na Rotovškem trgu širše zastavljen kulturni center s knjižnico, modernim galerijskim prostorom 

in art kinom. Za finančno pokritje 24 milijonov vredne investicije se je v polovičnem znesku zavezalo 

Ministrstvo za kulturo, MoM pa je svoje deleže prav tako vključila v proračuna za leti 2021 in 2022. 

Projekt je pripravljen do faze za pridobitev novega gradbenega dovoljenja, kar obeta začetek gradnje še 

v letu 2021. Do začetka investicije pa bo potrebno zagotoviti še nadomestne prostore za delo zaposlenih 

v času gradnje, za izvajanje izposoje v centru mesta v tem času, in dodatne skladiščne prostore za 

gradivo. 

Kot že omenjeno, ostajajo letni cilji, pri načrtovanju katerih smo izhajali iz strategije in sodobnih potreb 

in pričakovanj okolja, le delno uresničeni zaradi znanih prostorskih, finančnih in kadrovskih problemov 

zadnjih let, predvsem pa zaradi ukrepov in omejitev, ki jih je sprožila epidemija.   

Enote so bile odprte skoraj 17 % manj od načrtovanih ur. Obiskalo nas je za slabih 24 % manj naših 

članov, ki so si izposodili za 25 % manj gradiva kot leto prej. Uresničili smo lahko le slabo polovico 

prireditev in študijskih krožkov, kar je pomenilo tudi drastičen upad obiskovalcev in udeležencev 

Univerze za tretje življenjsko obdobje in nasploh vseh naših dejavnosti. Se je pa na drugi strani močno 

povečala uporaba elektronskih storitev: obisk spletne strani za 77 % in izposoja e-knjig kar za 300 

%. Tudi vložek v povečan nakup novih naslovov in novih licenc za e-knjige smo izrazito povečali ter s 



Mariborska knjižnica                                                                                                                Letno poročilo 2020 

 

8 

tem v času zaprtosti knjižnice svojim članom omogočili dostop do branja. Dodatno smo olajšali dostop 

do storitev knjižnice tudi z možnostjo elektronskega vpisa in možnostjo vračanja gradiva v kateri koli 

enoti, ter omogočanjem brezstične poravnave obveznosti.  

Izobraževanje zaposlenih smo zaradi varčevanja omejili na najnujnejše že v preteklih letih, ter ga 

uskladili z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. V letu 2020 pa smo lahko izvedli le eno od načrtovanih 

izobraževanj za zaposlene. Tudi prenos znanja med sodelavci in interno izobraževanje je bilo skoraj v 

celoti okrnjeno.  

Izdatke smo že v prejšnjih letih načrtovali skrajno racionalno in izhajali, kot določa zakon, iz minimalnih 

zahtev Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (URL 73/2003, 70/2008). 

V letu 2020 je bilo potrebno še posebej skrbno razporejati sredstva zaradi finančnega izpada prihodkov 

od članarin in zamudnin, zakasnitev pri nakazilih občinskih proračunov, posebej pa zaradi pozne 

realizacije sredstev Ministrstva za kulturo za nakup knjižničnega gradiva. Toda, če smo na eni strani 

nekoliko prihranili pri stroških za prireditve in obratovalnih stroških, so se na drugi strani pojavili 

nenačrtovani stroški za varovalna stekla na pultih ter osebne zaščitne opreme, mask, ščitnikov, razkužil. 

Knjižnična zakonodaja določa način in obseg načrtovanja vsebine in stroškov, obveznosti ustanoviteljev 

in pogodbenih partnerjev, vendar smo iz leta v leto postavljeni pred dejstvo, da posamezne občine ne 

izpolnjujejo zakonskih obveznosti, samovoljno reducirajo sredstva in puščajo propadati prostore.  

V nadaljevanju poročila so podrobno predstavljeni podatki in rezultati opravljenega dela. Kljub 

neprimerljivosti s prejšnjimi leti pa moramo ostati optimistični in nikakor nam ne epidemija ne slabi 

prostorski pogoji in obremenjenost zaposlenih ne smejo vzeti potrpežljivosti in entuziazma. Zaposleni 

smo tisti, zaradi katerih se naši uporabniki vračajo v knjižnico in se v njej dobro počutijo. Optimizem 

vliva tudi resnost namere izgradnje nove knjižnice. 

 

 

Tabela 1: Splošni in finančni kazalniki 

Kazalniki Realizacija  

2019 

Plan 2020 Pogodbe 2020 Realizacija 

2020 

Skupni proračun knjižnice 4.081.098 5.397.199 4.118.364 4.263.232 

Skupna sredstva knjižnice na prebivalca 22,16 29,35 22,40 23,07 

Sredstva občinskih proračunov  na 

prebivalca 
19,20 24,88 20,48 20,42 

Državna sredstva na prebivalca 1,35 2,81 0,58 1,43 

Lastna sredstva na prebivalca 1,61 1,66 1,35 1,23 

Delež zaposlenih glede na standarde 72,3 72,3 72,3 72,3 
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2.2 Mariborska knjižnica v številkah 

Tabela 2: Prirast knjižničnega gradiva – naslovi 

 

Nakup Dar Obvezni izvod Lastna   izdaja Skupaj       (ni 

vsota)* 

Knjige 3.247 1.568 1.516 1 5.768 

Neknjižno gradivo 476 111 97 0 672 

Serijske publikacije 181 52 614 2 789 

Skupaj (ni vsota)* 3.766 1.716 2.194 3 7.050 

 

Tabela 3: Prirast knjižničnega gradiva – izvodi 

 Nakup Dar Obvezni izvod Lastna  izdaja Skupaj 

Knjige 25.941 1.820 1.547 22 29.330 

Neknjižno gradivo 1.035 156 107 0 1.298 

Serijske publikacije 705 147 730 21 1.603 

Skupaj 27.681 2.123 2.384 43 32.231 

 

Tabela 4: Velikost knjižnične zbirke 

  Izvodi 

Knjige 804.863 

Neknjižno gradivo 59.333 

Serijske publikacije 9.549 

Skupaj 873.745 

 

Tabela 5: Elektronski viri 

Zbirka e-virov Število naslovov 

E-knjige: Biblos, Audibook 1.436 

Podatkovne zbirke 8 

E-serijske publikacije 13 

Skupaj 1.457 

 

Tabela 6: Struktura in število članov 

  

                    Mladi       Odrasli     Skupaj 

Predšol. Osnovnoš. Skupaj Dijaki Študenti Zaposl. Nezap. Skupaj 
 

Vsi 1.184 7.331 8.515 2.756 1.503 8.669 5.514 18.442 26.957 

Od tega 1. 

vpis v 2020 
285 604 889 159 121 530 346 1.156 2.045 

Postajališča 

premičnih z.  
651 651 309 309 960 

Vsi člani 1.184 7.982 9.166 2.756 1.503 8.669 5.823 18.751 27.917 
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Tabela 7: Obisk 

  Mladi Odrasli Skupaj 

Fizični obisk, od tega:   411.054 

-    obisk knjižnice *   362.992 

-    obisk prireditev 15.176 28.394 43.570 

-    obisk študijskih krožkov  0 4.492 4.492 

-    obisk postajališč premičnih zbirk 432 1.700 2.132 

Virtualni obisk, od tega: - - 562.997 

-    obisk zaradi izposoje e-knjig 929 13.384 14.313 

-    spletnih strani - - 443.734 

-    Cobiss+ (Moja knjižnica) 13.439 85.710 99.149 

-    Bibliofon** 10 18 28 

-    Dostopi do e-virov na daljavo - - 5.773 

Vsi obiski - - 974.051 

* Orodja za spremljanje virtualnega obiska ne omogočajo ločenega beleženja mladih in odraslih obiskovalcev spletnih strani 

in dostopov do e-virov na daljavo. 

** Bibliofon smo ukinili s 1.3.2021 

 

Tabela 8: Izposoja knjižničnega gradiva 

  

 

Strokovne 

knjige 

Leposlovne 

knjige 

Neknjižno 

gradivo 

Serijske 

publikacije 

Skupaj 

- mladi 82.085 289.533 26.671 1.985 400.274 

- odrasli 208.327 427.729 36.409 29.138 701.603 

Skupaj 290.412 717.262 63.080 31.123 1.101.877 

Iz premičnih zbirk, od tega:  438 3.029 0 0 3.467 

- mladi 5 716 0 0 721 

- odrasli 433 2.313 0 0 2.746 

Izposojeno gradivo skupaj mladi 82.090 290.249 26.671 1.985 400.995 

Izposojeno gradivo skupaj odrasli 208.760 430.042 36.409 29.138 704.349 

Izposojeno gradivo skupaj 290.850 720.291 63.080 31.123 1.105.344 

- od tega e-knjig (Biblos) 1.914 17.837 0 0 19.751 

 

Posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva:  

- Število vseh posredovanih informacij: 21.913 

- Število domoznanskih informacij: 187 

- Število posredovanih informacij v okviru storitve “Vprašaj knjižničarja”: 11 
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Tabela 9: Prireditve in obiskovalci na prireditvah 

 Število prireditev Število obiskovalcev 

 Mladi Odrasli SO Skupaj Mladi Odrasli SO Skupaj 

Vse prireditve 334 145 2 481 15.176 28.340 54 43.570 

- domoznanske 19 43 0 62 4.901 14.025 0 18.926 

 

Tabela 10: Prireditve in dejavnosti v knjižnici 

Vrsta prireditve /dejavnosti Število prireditev 

Za mlade Za odrasle Skupaj 

Razstave, od tega 48 45 93 

- tematske razstave 8 22 30 

- priložnostne razstave 40 23 63 

- vodstva po razstavah 0 0 0 

Vodstva po knjižnici, od tega 23 0 23 

- vodstva po knjižnici 14 0 14 

- vodstva s pravljico 9 0 9 

- vodstva z  informacijskim opismenjevanjem     0 0 0 

Ure pravljic, od tega 123 0 123 

- redne ure pravljic 50 0 50 

- napovedane skupine – OŠ 4 0 4 

- napovedane skupine – vrtci 67 0 67 

- ure pravljic z ustvarjalnico 2 0 2 

Računalniško izobraževanje 0 4 4 

Delavnice 0 0 0 

Srečanja z ustvarjalci 1 3 4 

Predavanja 0 10 10 

Bralni klub 2 10 12 

Pravljične vesele počitnice 12 0 12 

Igralnica 20 0 20 

Zaključki bralnih projektov 1 0 1 

Rastem s knjigo 6 4 10 

Drugo 4 18 22 

Skupaj 240 94 334 

- od tega domoznanske 17 24 41 
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Tabela 11: Obiskovalci prireditev in dejavnostih v knjižnici 

Vrsta prireditve /dejavnosti Število obiskovalcev 

Mladi Odrasli Skupaj 

Razstave, od tega 8.400 20.060 28.460 

- tematske razstave 5.290 13.090 18.380 

- priložnostne razstave 3.110 6.970 10.080 

- vodstva po razstavah 0 0 0 

Vodstva po knjižnici, od tega 539 52 591 

- vodstva po knjižnici 234 31 265 

- vodstva s pravljico 305 21 326 

- vodstva z  informacijskim opismenjevanjem     0 0 0 

Ure pravljic, od tega 1.766 591 2.357 

- redne ure pravljic 510 393 903 

- napovedane skupine – OŠ 67 16 83 

- napovedane skupine – vrtci 1.150 151 1.301 

- ure pravljic z ustvarjalnico 39 31 70 

Računalniško izobraževanje 0 68 68 

Delavnice 0 0 0 

Srečanja z ustvarjalci 7 111 118 

Predavanja 26 315 341 

Bralni klub 11 96 107 

Pravljične vesele počitnice 11 42 53 

Igralnica 129 119 248 

Zaključki bralnih projektov 90 0 90 

Rastem s knjigo 111 150 261 

Drugo 98 323 421 

Skupaj 11.188 21.927 33.115 

- od tega domoznanske 4.329 11.053 15.382 
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Tabela 12: Prireditve zunaj knjižnice 

Vrsta prireditve /dejavnosti Število prireditev 

Za mlade Za odrasle Skupaj 

Razstave 0 3 3 

Vodstvo po knjižnici 3 0 3 

Ure pravljic, od tega 14 0 14 

Računalniško izobraževanje 0 15 15 

Delavnice 0 0 0 

Srečanja z ustvarjalci 0 6 6 

Predavanja 0 2 2 

Bralni klub 13 0 13 

Pravljične vesele počitnice 9 0 9 

Igralnica 0 0 0 

Zaključki bralnih projektov 0 0 0 

Rastem s knjigo 3 2 5 

Drugo 6 16 22 

Skupaj 48 44 92 

- od tega domoznanske 2 12 14 

 

 

Tabela 13: Obiskovalci na prireditvah zunaj knjižnice 

Vrsta prireditve /dejavnosti 
Število obiskovalcev 

Za mlade Za odrasle Skupaj 

Razstave 500 1.060 1.560 

Vodstvo po knjižnici 68 3 71 

Ure pravljic, od tega 335 47 382 

Računalniško izobraževanje 0 18 18 

Delavnice 0 417 417 

Srečanja z ustvarjalci 11 615 626 

Predavanja 0 112 112 

Bralni klub 232 59 291 

Pravljične vesele počitnice 358 185 543 

Igralnica 0 0 0 

Zaključki bralnih projektov 0 0 0 

Rastem s knjigo 73 52 125 

Drugo 285 1.087 1.372 

Skupaj 1.862 3.655 5.517 

- od tega domoznanske 572 2.056 2.628 
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Tabela 14: Prireditve v virtualnem okolju knjižnice 

Vrsta prireditve /dejavnosti 
Število prireditev 

Za mlade Za odrasle Skupaj 

Razstave 4 1 5 

Ure pravljic, od tega 18 0 18 

Srečanja z ustvarjalci 2 2 4 

Drugo 22 6 28 

Skupaj 46 9 55 

- od tega domoznanske 0 7 7 

 

 

Tabela 15: Obiskovalci na prireditvah v virtualnem okolju knjižnice 

Vrsta prireditve /dejavnosti 
Število obiskovalcev 

Za mlade Za odrasle Skupaj 

Razstave 276 450 726 

Ure pravljic, od tega 1.373 1.373 2.746 

Srečanja z ustvarjalci 25 238 263 

Drugo 452 751 1.203 

Skupaj 2.126 2.812 4.938 

- od tega domoznanske 0 916 916 
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Tabela 16: Kazalniki uporabe 

Kazalci/kazalniki 2016 2017 2018 2019 2020 % 19/20 

Število enot – krajevnih knjižnic 19 19 19 19 19 0 

Število postajališč bibliobusa 44 45 45 45 45 0 

Število lokacij premičnih zbirk 9 9 9 9 9 0 

Odprtost/dostopnost skupaj  (ur) 36.970 35.714 33.539 32.719 27.240 -16,75 

Število prebivalcev na dan 1.7.2020 

(vir: SURS) 
181.570 181.445 181.870 184.146 184.797 +0,35 

ČLANI  33.205 31.803 31.959 31.628 27.917 -11,73 

OBISK skupaj (fizični in virtualni) 969.295 964.767 945.738 942.061 974.051 +3,29 

Fizični obisk 608.970 574.168 553.901 578.280 411.054 -28,92 

- obisk knjižnice (krajevne 

knjižnice + premične zbirke) 
530.550 497.701 472.438 477.436 

362.992 
-23,97 

- obisk prireditev in dejavnosti 67.252 64.304 68.647 88.049 43.570 -49,48 

- obisk študijskih krožkov 11.168 12.163 12.816 12795 4.492 -28,48 

Virtualni obisk 360.325 390.599 391.837 363.781 562.997 +54,76 

- e-obisk (e-knjige) 1.793 2.011 3.257 3.426 14.313 +317,78 

- spletna stran 253.967 287.534 285.704 249.855 443.734 +77% 

- Cobiss+, Moja knjižnica 100.165 96.805 97.065 105.371 99.149 -5,90 

- Bibliofon* 123 136 159 152 28 -81,58 

- Knjižnica na daljavo 4.277 4.113 5.652 4.977 5.773 16% 

IZPOSOJA SKUPAJ 1.695.861 1.633.910 1.496.894 1.489.000 1.105.344 -25,77 

- od tega izposoja e-knjig 2.565 2.918 3.956 4.902 19.751 +302,99 

Število izposoj na člana 51,07 51,38 46,84 47,08 39,59 -15,91 

Število izposoj na prebivalca 9,34 9,00 8,23 8,09 5,98 -26,08 

Število posredovanih informacij 132.627 153.317 130.113 130.260 21.913 -83,18 

Število prireditev 1.108 1.140 1.227 1.114 481 -56,83 

Število srečanj študijskih krožkov 1.091 1.159 1.115 1.125 428 -61,96 

Število vseh transakcij z gradivom v 

knjižnici 
2.451.784 2.308.897 2.225.312 2.242.409 1.760.140 -21,51 

Obrat knjižničnega gradiva 2,02 1,90 1,71 1,69 1,27 -24,85 

 

* Storitev Bibliofon je bila s 1. 3. 2020 ukinjena  
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Kazalci/kazalniki 2016 2017 2018 2019 2020 % 19/20 

ZALOGA knjižničnega gradiva 839.963 862.016 874.999 880.136 873.745 -0,73 

Zaloga na prebivalca 4,63 4,75 4,81 4,78 4,73 -1,05 

PRIRAST knjižničnega gradiva 34.247 31.252 31.791 34.849 32.231 -7,51 

Prirast na prebivalca  0,19 0,17 0,17 0,19 0,17 -10,53 

Število naročenih e-virov 9 9 9 9 9 0% 

- od tega dostopnih na daljavo 8 8 8 8 8 0% 

Število elektronskih knjig 554 694 774 908 1.436 +58,15 

Povprečna cena knjige 19,21 19,35 19,42 18,94 19,83 +4,70 

Povprečna cena neknjiž. gradiva 12,82 12,47 13,68 9,36 20,02 +113,89 

Povprečna cena serijskih publikacij  62,26 68,96 70,07 71 89,27 +25,73 

Zapisi v lokalni bazi 157.901 164.286 170.092 176.667 182.202 +3,13 

Zapisi v bazi CONOR.SI 278 305 303 364 228 -37,36 

CELOTNA SREDSTVA 3.761.280 3.724.942 3.924.941 4.081.098 4.263.232 +4,46 

- Sredstva občin za redno dejavn. 3.147.807 3.191.689 3.342.572 3.533.482 3.723.836 +5,39 

- Celotna sredstva na prebivalca 20,72 20,53 21,58 22,16 23,07 +4,11 

Strošek ene izposojene enote  2,22 2,28 2,62 2,74 3,86 +40,88 

ZAPOSLENI na 31. 12.   (redni, 

določen čas, javna dela) 
96 96 94 92 

92 
0 
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3 KNJIŽNIČNA MREŽA 

 

3.1 Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti – strateško področje 1 

 Realizirano/nerealizirano 

Aktivnosti za realizacijo nove osrednje knjižnice Intenzivne aktivnosti, 

priprava programske naloge, 

invest programa, iskanje 

nadomestnih prostorov 

Najnujnejše investicijsko vzdrževanje krajevnih knjižnic: iskanje 

prostorskih rešitev za Knjižnico Studenci (vzdrževalna dela, razširitev) in 

Knjižnico Pesnica ter Knjižnico Pobrežje, dodatna knjižnična oprema v enotah 

Šentilj, Nova vas – odrasli, Nova vas – mladi, Pobrežje, Studenci, Kamnica, 

Duplek in Hoče, pleskanje enot. 

Delno realizirano: klima in 

prezračevanje NV in NP, 

nabava opreme v K. Hoče 

Posodobitev napisov in logotipov na informacijskih tablah pred vhodi v enote. Nerealizirano 

Nakup IKT in tehnične opreme: podpisne tablice za vse enote, posodobitev 

PC-jev in programske opreme za delo v izposoji, namestitev POS terminalov. 

Realizirano glede na 

razpoložljiva finančna 

sredstva   

Vzpostavitev novih krajevnih knjižnic: aktivnosti za vzpostavitev knjižnice v 

Občini Miklavž na Dravskem polju, v odvisnosti od dogovorov z občino, 

načrtovanje nove knjižnice v Račah 

Delno realizirano: začetni 

dogovori z Občino Miklavž, 

ogled naših enot,  

Priprava dokumentacije za 

Knjižnico Rače 

Bibliobus - optimizacija knjižnične mreže, postajališč bibliobusa: nadstrešek 

za bibliobus (priprava dokumentacije) in premičnih zbirk. 

 

Delno realizirano: 

optimizacija knjižnične 

mreže, dogovori za 

vzpostavitev nadstreška in 

nakladalne rampe 

 

Delo v Oddelku za knjižnično mrežo je bilo v letu 2020 močno okrnjeno, prilagojeno pandemiji, ki je 

vplivala na realizacijo načrtovanega programa, na razvoj dejavnosti in storitev ter na dostopnost 

knjižničnega gradiva. Fizično okolje naših storitev se je aktivno prepletalo z virtualnimi vsebinami, ki 

smo jih dopolnjevali, nadgrajevali in širili še intenzivneje kot v preteklih letih.  

 

3.2 Delo v času epidemije COVID-19 

Kmalu po prvih resnejših opozorilih vlade RS glede širjenja okužb z virusom COVID-19 smo v začeli 

pripravljati možne scenarije nadaljnjega dela in prilagajanje vsebin knjižnične ponudbe.  

Od 13.3.2020 do 4.5.2020 so bile enote uporabnikom fizično nedostopne. Omogočili smo neomejen 

dostop do vseh elektronskih vsebin (z izklopom programskih kontrol), ki jih ponujamo na naši spletni 

strani. Aktivirali smo možnost spletnega  vpisa za vse kategorije članov, hkrati pa uvedli začasno 

brezplačno članstvo, izključno za dostop do e-virov. Vzpostavili smo brezplačen servis »Izposoja po 

pošti« in povečali število dostopov do e-knjig na portalu »Biblos«. Stik z uporabniki smo ohranjali preko 

radijskih pravljic (v sodelovanju RTV), z rednimi objavami vsebin na naši FB strani, na Instagramu, 

domači spletni strani, obvestili po radiu in v časopisju in preko elektronske pošte (redno odgovarjanje 

na vprašanja bralcev, usmerjanje in pomoč pri uporabi spletnega vpisa in spletnih plačil, pomoč pri 

dodeljevanju gesel za dostop do e-vsebin, idr.). V času zaprtosti enot smo opravljali interna dela 

(ažuriranje baze članov Mariborske knjižnice, revidiranje fondov v posameznih enotah, odpise, vezavo, 

izločanje zastarelega fonda, prerazporeditve), izvedli smo nujna vzdrževalna dela v enoti Šentilj, 

inventurni popis gradiva v enoti Selnice ob Dravi idr.. Zaradi zaprtosti enot smo za določeno obdobje 

odjavili nekatere naslove periodike, saj je bil reden dotok dnevnega časopisja in revij nesmiseln in 
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neracionalen. Aktivirali smo redne kontrolne obhode po enotah za ohranjanje varnosti naših prostorov 

in gradiva.  

Od 4.5.2020 do 7.11.2020 smo postopno vzpostavili ustaljen način dela vseh enot, dejavnosti in storitev, 

z upoštevanjem priporočenih omejitev. Delo v izposoji je prehajalo od brezstične izposoje, s prevzemom 

gradiva izven prostorov knjižnice in tedensko karanteno za vrnjeno gradivo, do pultne izposoje s 

posamičnim vstopom uporabnikov in razkuževanjem gradiva. Za večjo varnost zaposlenih in 

uporabnikov smo v enote namestili pleksi pregrade na izposojevalnih pultih in avtomatske 

dezinfekcijske razpršilnike. V tem obdobju smo omejili dostop do uporabe računalnikov in čitalniških 

mest, saj zadrževanje v prostorih knjižnice ni bilo zaželeno. Od začetka epidemije do konca avgusta 

2020 smo ohranjali podaljšan izposojevalni rok za izposojeno gradivo. Dejavnosti za mlade in odrasle 

smo izvajali v skladu s priporočili in zahtevami NIJZ (vnaprejšnja najava na dogodek, podpis izjave o 

zdravstveni brezhibnosti udeležencev, omejeno število obiskovalcev prireditev, zaščitna oprema,…). 

9.11.2020, ko je bil razglašen drugi val epidemije COVID-19, smo ponovno prešli na pultno izposojo, 

s posamičnim vstopom uporabnikov. Prilagojen način delovanja enot smo ohranili vse do konca leta 

2020, pri čemer smo v času od 24.10. – 6.11.2020, ko se je epidemiološko stanje v državi močno 

poslabšalo, ponovno aktivirali brezstični prevzem gradiva pred knjižnicami. 

Opravljanje dela v izrednih delovnih razmerah je zahtevalo od vseh zaposlenih velike prilagoditve, 

predvsem pa strpnost, razumevanje in natančnost ter doslednost pri posredovanju vseh aktualnih 

informacij. Proces obveščanja zaposlenih (interna komunikacija) je potekal na različnih nivojih (vodstvo 

knjižnice, delovne skupine, vodje enot, vodje oddelkov in služb), preko različnih poti (e-pošta, telefon, 

aplikacija TEAMS, …). Skozi obdobje, ki nam je narekovalo velike spremembe in prilagoditve v 

delovanju in izvajanju storitev za uporabnike, je bil naš fokus ves čas usmerjen k zavedanju družbene 

odgovornosti knjižnice ter ohranjanju varnosti in zdravja zaposlenih in uporabnikov. 

 

3.3 Knjižnični prostor, investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema  

Razpoložljiva finančna sredstva smo namenili za nabavo in implementacijo strojne in programske 

opreme za zagotavljanje dela od doma, poslovanja in komuniciranja na daljavo. Nabavili smo dodatne 

prenosne računalnike, kamere in licence za izvajanje naših aktivnosti na daljavo (ZOOM in program za 

obdelavo video posnetkov). Del obstoječe IKT opreme smo uredili in pripravili za delo od doma 

(delovne postaje, VPN povezave ipd.). Kupili smo 2 podpisni tablici in 11 POS terminalov, s katerimi 

smo za uporabnike zagotovili možnost brezgotovinskega plačila v enotah. 

 

Za nakup IKT opreme in redno vzdrževanje (podaljšanje letnih licenc…) smo namenili 11.791,52  EUR 

lastnih sredstev. Ministrstvo za kulturo leta 2020 ni objavilo poziva za sofinanciranje nakupa IKT 

opreme za splošne knjižnice, prav tako s strani Mestne občine Maribor nismo prejeli nobenih finančnih 

sredstev za nakup IKT opreme.  

 

Drugih posodobitev IKT opreme in večine prioritet iz programa dela za leto 2020 zaradi pomanjkanja 

finančnih sredstev nismo realizirali, razen nakupa podpisnih tablic in naprave za neprekinjeno napajanje 

za Knjižnico Hoče, kar je v višini 1.001,27 EUR financirala Občina Hoče. Občina Hoče je poleg tega 

omogočila tudi nabavo manjkajočih knjižnih omar v vrednosti 2.533 eur. 

 

Od večjih investicijskih del v enotah je potrebno omeniti dokončanje klimatizacije, popravila izolacije 

in menjave stropnih plošč v Knjižnici Nova vas v skupni vrednosti 24.266 eur, in v nadaljevanju izvedbo 

drugega dela projekta klimatizacije v Pionirski knjižnici Nova vas s sanacijo stropa in izolacije ter 

menjavo žaluzij v vrednosti 21.319 eur. Celoten projekt je financirala Mestna občina Maribor.  

 

Z lastnimi sredstvi smo izvajali manjša vzdrževalna dela, servise in popravila ter nabavo knjižnične 

opreme v enotah knjižnice in za skupne naloge ter poskrbeli za ustrezno opremo vseh enot s pleksi 

zaščitami za pulte. 
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 Tabela 17: Načrtovani kazalniki – prostorski pogoji, investicije, vzdrževanje za leto 2020 

 Rezultat 2019 Cilj 2020 Realizacija 2020 

Število krajevnih knjižnic 19 19 19 

Število m2 prostora 5.427 5.427 5.427 

Število večjih  investicijskih vzdrževanj 2 2 2 

Število novih prostorov 0 0 0 

Število m2 prostorov na 1000 prebivalcev 29,9 29,9 29,9 

Delež doseganja m2 glede na standard  24 24 24 

Število prostorov brez ovir za gibalno omejene 14 14 14 

 

Tabela 18: Prostori v knjižnični mreži – lokacije, potrebe, stanje 

Enote Mariborske knjižnice  Naslov potrebna velikost 

standard m2 

dejanska 

velikost m2 

Knjižnica Rotovž Rotovški trg 2, Maribor 

13.000 

478 

Čitalnica Rotovž Rotovški trg 1, Maribor 

Pionirska knjižnica Rotovž Rotovški trg 6, Maribor 305 

Knjižnica Tabor Dvořakova ulica 3, Maribor 208 

Knjižnica Nova vas Cesta proletarskih brigad 61a, Maribor 
1.700 

611 

Pionirska knjižnica Nova v. Cesta proletarskih brigad 63a, Maribor 367 

Potujoča knjižnica (sedež) Zagrebška cesta 18, Maribor 500 175 

Knjižnica Bistrica ob Dravi Ulica 27. decembra 2, Bistrica ob D. 250 151 

Knjižnica Duplek Cesta k Dravi 8, Spodnji Duplek 400 166 

Knjižnica Hoče Sršakova ulica 2, Hoče 760 227 

Knjižnica Kamnica Vrbanska cesta 97, Kamnica 400 210 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju 350 255 

Knjižnica Pekre Bezjakova ulica 6, 2341 Limbuš 500 569 

Knjižnica Pesnica Pesnica pri Mariboru 42a, Pesnica 520 100 

Knjižnica Pobrežje Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor 900 220 

Knjižnica Janka Glazerja R. Falska cesta 18, Ruše 670 292 

Knjižnica Selnica ob Dravi Mariborska cesta 26, Selnica ob Dravi 460 415 

Knjižnica Studenci Obrežna ulica 1, Maribor 630 99 

Knjižnica Šentilj Maistrova ulica 2, Šentilj v S. Goricah 600 245 

Knjižnica Tezno Zagrebška cesta 18, Maribor 800 380 

SKUPAJ  22.440 5.473 
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4 ORGANIZACIJA IN DELOVANJE KNJIŽNICE 

 

4.1 Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti – strateško področje 2 

 

  Realizirano/nerealizirano 

Sistemizacija, reorganizacija, racionalizacija dela: Pričetek postopka 

spreminjanja in posodobitve Odloka o ustanovitvi Mariborske knjižnice ter po 

sprejetju novega odloka o ustanovitvi uskladitev z aktom o sistemizaciji.  

 

nerealizirano 

Pravila poslovanja – posodobiti oziroma pripraviti na novo.  

 

Realizirano z novim 

Pravilnikom o splošnih 

pogojih poslovanja. 

Pravila poslovanja – uskladitev pravilnika z zahtevami C3 in GDPR – varstvo 

osebnih podatkov. 

realizirano 

Delovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov: pooblaščena oseba za 

varstvo podatkov (v nadaljevanju DPO)  je v poslovanju knjižnice prisotna že 

drugo leto, njeno imenovanje je obvezno. Trenutno pogoje za opravljanje nalog 

določa izključno Uredba (GDPR), po sprejemu ZVOP-2 bodo zavezujoče tudi 

tam zapisane zahteve. Kontaktni podatki DPO so objavljeni na spletni strani 

Mariborske knjižnice in posredovani informacijskemu pooblaščencu. DPO je s 

svojim delom v pomoč vodstvu in zaposlenim pri sprejemanju odločitev o 

obdelavi osebnih podatkov 

realizirano 

Organizacija notranjega izobraževanja, prenos znanja: izobraževanja in 

strokovno usposabljanje zaposlenih so stalna praksa v knjižnici. Ob tem je 

pomemben poudarek na internih izobraževanjih in prenosu znanja znotraj 

knjižnice, ki obsega izobraževanja s področja Cobiss3/izposoja in izpisi; dodatna 

znanja za delo z uporabniki s posebnimi potrebami;  izobraževanje s področja 

zaščite knjižnega gradiva. Prenosu znanja med knjižnicami območja je namenjena 

delavnica za prenos dobrih praks med knjižnicami na območju (Mariborska 

knjižnica, Knjižnica Lenart in Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ter 

UKM). 

Delavnica prenosa dobrih 

praks med knjižnicami na 

območju ni bila realizirana 

zaradi epidemioloških razmer 

in omejitev. 

Pridobivanje donatorskih in sponzorskih sredstev za nakup knjižničnega 

gradiva (Darujem in berem) in za organizacijo večjih dogodkov, iskanje možnosti 

prijav z namenom pridobiti dodatna sredstva za dejavnosti, projekte, prireditve. 

nerealizirano 

Raziskave in analize notranjega in zunanjega okolja knjižnice: redno 

spremljanje in analize zunanjega in notranjega okolja z orodjem Profil enote. 
nerealizirano 

Izvedba manjših raziskav med uporabniki, člani in nečlani v posameznih 

lokalnih okoljih, evalvacija učinkov pri zastavljenih strateških ciljih, in med 

zaposlenimi (merjenje zadovoljstva). 

nerealizirano 

Vodenje kakovosti: zunanje presoje in vzdrževanje certifikata kakovosti smo v 

letu 2019 prekinili, ohranjamo pa notranjo presojo in še naprej vzdržujemo 

poslovanje skladno s poslovnikom kakovosti. 

nerealizirano, tudi 

notranje presoje so 

ustavljene 

Organizacija informacijskega sistema:  

Spremljanje sprememb v delovanju IS knjižnice, izvajanje optimizacije in 

poenotenje dostopa za notranje in zunanje uporabnike, reorganiziranje varnostne 

politike glede na potrebe 

realizirano 

Dopolnitve, posodobitve in razporeditve IKT opreme v posameznih 

organizacijskih enotah knjižnice, skladno z razvojem, novimi tehnologijami in 

razpoložljivimi finančnimi sredstvi 

delno realizirano, glede na 

finančna sredstva 

Proučitev možnosti posodobitve intraneta (dokumentacija) realizirano 

-Nadaljevanje implementacije Office 365: prehod osebnih map zaposlenih v 

knjižnici v oblak (Microsoft OneDrive for Business), nakup licence in izvedba 

selitve spletne strani Mariborske knjižnice v oblak 

Implementacija orodij iz 

Office 365 (Teams, 

OneDrive itd.) je 

realizirana. Problematika 

spletne strani se bo urejala 
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z nakupom novega 

strežnika, storitev v oblaku 

je finančno neugodna. 

Umeščanje enot knjižnice v notranje omrežje knjižnice s pomočjo Cyberoam-ov Delno realizirano, 

prilagajali smo uporabo 

Cyberoamov zahtevam 

novih aplikativnih rešitev. 

Nakup in postavitev sekundarnega požarnega zidu – Cyberroam 35 ING za namen 

redundance 
Nakup ni  realiziran,  

prilagajali smo uporabo 

Cyberoamov zahtevam 

novih aplikativnih rešitev. 

Proučitev možnosti vzpostavitve okolja za enotno tiskanje (Printerserver – 

Cyberoam) 

Realizirano za projekt nove 

osrednje knjižnice. 

Postopna posodobitev Wi-fi sistema in zagotavljanje večje varnosti, 

- nadaljnje možnosti uporabe platforme Microsoft Azure: izvedba replikacije 

virtualnih strežnikov: računovodstvo, intranet (stari), domenski kontroler (AD) 

Posodobitev WiFi sistema 

zaradi pomankanja 

finančnih sredstev ni 

realizirana. Sistem 

predviden v projektu za 

novo osrednjo knjižnico in 

novo knjižnico v Občini 

Rače – Fram. 

Pripravljen načrt za 

strežniško posodobitev. 

Optimizacija varnostne strukture IS po Uredbi (GDPR): ustrezna varnostna 

ureditev dostopov do podatkov, priprava varnostne politike. 
Dostopi do podatkov 

varnostno urejeni. 

Varnostna politika ni 

realizirana, ker ni bila 

realizirana planirana 

osnova v okviru OOK-

jev. 

 

V Strateškem načrtu MK 2014-2020 in Programu Mariborske knjižnice 2020 je v okviru strateškega 

področja 6: Promocija knjižnice, založniška dejavnost načrtovan tudi del internega komuniciranja, ki 

ga v poročilu uvrščamo pod področje Organizacija in delovanje knjižnice. 

- interno glasilo Informator – 5 številk, 

- notranje komuniciranje: redni sestanki na vseh organizacijskih nivojih, pisna obvestila, okrožnice, 

- intranet - redno delo uredniškega odbora, vzdrževanje, dopolnjevanje vsebin, urejanje.  

 

4.2 Organizacija dela, organigram, oddelki, službe 

Notranja organizacija, ki je bila zastavljena na podlagi organizacijskega elaborata knjižnice leta 2005 in 

usklajena s plačno reformo leta 2008, je sicer zasnovana sodobno in dovolj fleksibilno, da je bila 

sprejemljiva in prilagodljiva tudi ob kasnejših ukrepih vlade, ki so posegali na področje kataloga 

delovnih mest za področje kulture. Na posameznih področjih in nalogah knjižnice se kažejo potrebe po 

spremembah v notranji organizaciji. Prav tako razvoj knjižnic prinaša nekatere nove vsebine in naloge, 

povezane z reorganizacijo vloge osrednjih območnih knjižnic (spodbujanje bralne pismenosti, spletna 

stran slovenskih splošnih knjižnic, koordinacija IKT, domoznanstvo, PR) in tudi z zahtevami novih 

priporočil in standardov, sprejetih v letu 2018. Poseben izziv glede notranje organizacije dela in 

procesov bo pomenila načrtovana nova osrednja knjižnica. 

Je pa notranja organizacija živ organizem, ki se mora prilagajati potrebam delovnega okolja in procesov, 

zato mora biti organigram postavljen čim bolj odprto. 

 

 

 



Mariborska knjižnica                                                                                                                Letno poročilo 2020 

 

22 

 

 

 

4.3 Organi upravljanja knjižnice 

Člani strokovnega sveta knjižnice: 

- Mag. Barbara Kovář (Mariborska knjižnica) 

- Anka Rogina (Mariborska knjižnica) 

- Sandra Kurnik Zupanič (ZBDS) 

- Mira Petrovič (DBM) 

- Mirko Nidorfer (DBM) 

 

Člani sveta knjižnice: 

- Mag. Majda Potrata, predsednica (MOM) 

- Robert Pungerl (MOM) 

- Marina Svečko (MOM) 

- Andrej Šauperl (MOM) 

- Mihaela Cvetko (Občina Duplek) 

- Vanja Jus (Občina Hoče – Slivnica) 

- Dr. Zdenka Petermanec (Občina Miklavž na Dravskem polju) 

- Simona Antolič (Občina Rače – Fram) 

- Stanka Vobič (Občina Starše) 

- Semir Atić, namestnik predsednice (Mariborska knjižnica) 

- Zora Lovrec Jagačič (Mariborska knjižnica) 

- Mag. Nina Hriberšek Vuk (Mariborska knjižnica) 

 

4.4 Varstvo osebnih podatkov 

Splošna uredba o varstvu podatkov nalaga zavodom zagotovitev pooblaščene osebe za varstvo podatkov 

(General Data Protection Regulation – GDPR), ki skrbi za zakonitost dela na tem segmentu.  
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Osebne podatke zbiramo po pravilih, ki jih določa zakonodaja: Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), Zakon 

o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, dokument 

Mariborske knjižnice Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v Mariborski knjižnici ter navodila in 

priporočila Informacijskega pooblaščenca. 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Mariborski knjižnici sodeluje z zaposlenimi v 

različnih procesih dela s spremljanjem, svetovanjem in predlogi glede pravilne in zakonsko skladne 

uporabe osebnih podatkov.  

 

4.5 Organizacija informacijskega sistema 

Na področju IKT smo, tako kot na celotne poslovanju knjižnice, vse sile usmerjali v organizacijo, ki je 

zagotavljala možnost dela od doma, poslovanja in komuniciranja na daljavo. 

Poseben poudarek smo dali implementaciji orodij iz skupine Office 365, ki še niso bila v uporabi in so 

v danem položaju postala v veliko pomoč. Zaposlene smo intenzivno usmerili v uporabo TEAMS, 

predvsem na področju: 

- skupin za izvajanje sestankov na daljavo, 

- klepeta za hitro komunikacijo na daljavo, 

- oblačnih storitev OneDrive za uporabo delovnih dokumentov. 

Za zaposlene smo pripravili navodila za uporabo Teams-a (npr. vodenje sestankov ipd.) in spletne 

verzije elektronske pošte ter s tem omogočili izvajanje notranje komunikacije in obveščanja med 

zaposlenimi.  

Za zunanjo komunikacijo (sestanki, izobraževanja, posvetovanja ipd.) smo vzpostavili orodje ZOOM, 

preko katerega smo izvajali dogodke za zunanje uporabnike (ABC bralne pismenosti, Pravljični dnevi), 

organizirali izposojo kamer in licence za ZOOM, v segmentu komunikacije na daljavo pa zaposlenim 

nudili izobraževanja in pomoč ob izvedbi.  

Cyberoam povezave smo prilagajali novim načinom posodobitev pri aplikacijah kot so npr. ZOOM, 

SoundCloud ipd. Posodobitve s Sophos (Cyberoam) smo prilagajali zahtevam novo uporabljenih 

aplikacij.  

 

Tabela 14: Postavitev na strežnikih ob koncu leta 2020: 

STREŽNIK TIP STREŽNIKA 

AD Host fizični 

MKVirtual2 fizični 

MKVirtual1 fizični 

MBKSERVERDATA fizični 

AD virtualni 

BACKUP virtualni 

DATA2 virtualni 

WEB2 virtualni 

RACUNOVODSTVO virtualni 

DATA virtualni 

BELINFO virtualni 

STORITVE V OBLKU   

   Azure (backup) 

  Office 365 (mail in ostale storitve) 

 

Trenutna strežniška postavitev terja nujne posodobitve, ki smo jih ovrednotili in uvrstili med prioritete 

nakupov za leto 2021. 
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4.6 Zaposleni 

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v vseh oblikah zaposlitve (za nedoločen in določen čas) zaposlenih 89 

sodelavcev. Trije zaposleni so se v letu 2020 upokojili.  

Tabela 19: Realizacija po urah 

 

Tabela 15: Popoldansko in sobotno delo 

 

 

 

Tabela 16: Zaposleni po virih financiranja na dan 31.12.2019 

Vir financiranja Število zaposlenih na 

dan 31. 12. 2020 

1. Državni proračun 2 

2. Proračun občin (2a+2b+2c) 87,5 

2.a  Proračun MOM 100% 64 

2.b  Proračun MOM v deležu 7,31 

2.c  Proračuni drugih občin 16,19 

3. ZZZS in ZPIZ 0 

4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 0 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 

6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV-prispevek) 
0 

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 0 

8. Sredstva za financiranje javnih del 2 

9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela 

zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in 

specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev 

pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih 

0 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke) 91,5 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 89,5 

Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 2 

 

 Realizacija 

2019 

Realizacija 

2020 

% vseh ur leta 

2020 

Indeks 

2019/2020 

Redno delo 146.438 133.147 71,48 90,92 

Državni praznik 8.167 4.314 2,32 52,81 

Letni dopust 24.194 24.348 13,07 100,63 

Boleznine 9.379 20.729 11,13 221,01 

Porodniško nadomestilo 2.074 0 0,00  

Nadurno delo 1.199 1.055 0,57 87,98 

Višja sila (varstvo otrok Covid 19)  2.667 1,43  

Skupaj 191.451 186.260 100  

Popoldansko delo 31.737 17,03 % rednega dela 

Delo ob sobotah 2.718 1,45 % rednega dela 
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4.7 Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje 

Tabela 17: Število ur in udeležencev izobraževanja 

 Interno Zunanje Skupaj 

Število ur  972 542 1.514 

Število zaposlenih 61 87 148 

 

Tabela 18: Načrtovani kazalniki – kadri 

Kazalniki Rezultat 2019 Cilj 2020 Rezultat 2020 

Število zaposlenih (redni) 89 89 89 

Delež zaposlenih glede na minimalne zahteve Pravilnika o 

pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

92,7 92,7 92,7 

Delež zaposlenih glede na Standarde za splošne knjižnice 72,3 72,3 72,3 

Število javnih kulturnih prireditev na zaposlenega 13 12 4,6 

 

 

1.1 Interno komuniciranje 

Komuniciranje med zaposlenimi, zagotavljanje pretoka informacij in vključevanje zaposlenih v 

soodločanje so pomembne naloge menedžmenta, ki jim sledimo tako s formalnim kot z neformalnim 

komuniciranjem. Sestanke na vseh nivojih, formalni sistem obveščanja v okviru intraneta in izdajanje 

internega glasila dopolnjujemo z različnimi oblikami neformalne komunikacije. Zaradi epidemije je 

komuniciranje v letu 2020 potekalo večinoma po elektronskih poteh, strokovne ekskurzije in 

prednovoletnega srečanje ni bilo mogoče organizirati. 

 

4.7.1 Intranet Mariborske knjižnice 

Zaposleni so leta 2020 prek intraneta prejeli 9 okrožnic in 13 obvestil, mesečno so naročali material in 

storitve, ki jih potrebujejo pri svojem delu, dostopali do vseh internih dokumentov in različnih 

predstavitev, člankov in drugih informacij, s katerimi smo dopolnjevali zbirko Knjižnica znanja. Redno 

smo dopolnjevali tudi koledar dogodkov in pripravili ter omogočili zaposlenim dostopnost do 

elektronske različice internega glasila Informator. 

Ker je trenutna različica intraneta že zastarela, smo pripravili osnovna izhodišča za vsebine intraneta na 

novi tehnološki platformi. 

 

1.1.1 Interno glasilo Informator 

Izdali smo 4 številke internega glasila Informator v tiskani in elektronski obliki ter vsebinsko in avtorsko 

kazalo 1999-2019.  
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Informator št. 164, str. 72: Prišel je koronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informator št. 166, str. 19: 20. Pravljični dan na spletu  
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1.2 Nagrade zaposlenim in knjižnici 

Strokovno in inovativno delo Mariborske knjižnice je vsako leto potrjeno tudi različnimi nagradami in 

priznanji. Tudi v letu 2020 delo zaposlenih ni ostalo neopaženo. Priznanje IBBY za delo na področju 

mladega bralca je prejela pravljičarka Agica Kovše. Običajne slovesnosti v okviru slovenskega 

knjižnega sejma tokrat zaradi epidemije ni bilo, je pa bila nagrada odmevna v Bukli in nekaterih drugih 

medijih. 

 

Tabela 19: Nagrade zaposlenim in knjižnici 

Nagrada, priznanje Prejemnik 

Priznanje IBBY Agica Kovše 

 

Iz obrazložitve nagrade:  

Agica Kovše kot mladinska knjižničarka, zaposlena v Mariborski knjižnici, s svojimi inovativnimi in 

medpodročnimi pristopi ter bibliopedagoškim delom že dve desetletji bogati prostor mladinskega 

knjižničarstva. V svojem delu nenehno raziskuje  nove poti in se povezuje z izobraževalnimi institucijami ter 

društvi v mestu in širše. Njeno delo sloni na pretanjenem občutku za kakovostno otroško in mladinsko knjigo in 

ilustracijo, na raziskovanju kulturne dediščine in prežetosti s slovstveno folkloro. Posebej izstopa njeno delo na 

področju pripovedovanja, tako za otroke kot za odraslo publiko. Na pripovedovalski oder stopa kot izredna 

poznavalka in promotorka pohorske kulturne dediščine. Prav po tem, da zbira in v narečju posreduje legende, 

pravljice in zgodbe južnega Pohorja, je Agica Kovše široko in nenadomestljivo prepoznavna v slovenskem 

prostoru. (Vir: https://www.ibby.si/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agica Kovše (Foto: Arhiv MK) 

 

 

https://www.ibby.si/
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5 UPRAVLJANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE 

 

5.1 Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti – strateško področje 3 

Izgradnja relevantne knjižnične zbirke in izvajanje kakovostne nabavne politike v 

mreži krajevnih knjižnic z upoštevanjem specifik okolja, v katerem knjižnice delujejo. 

Permanenten proces 

Analiza knjižničnih zbirk krajevnih knjižnic: - analiza pridobljenih podatkov za 

posamezne krajevne knjižnice v segmentu knjižnične zbirke, 

Realizirano 

Učinkovita strokovna obdelava, oprema in zaščita knjižničnega gradiva Realizirano 

Pregled in sanacija knjižnične zbirke osrednje knjižnice V izvajanju 

Analiza Zbirke neknjižnega gradiva - AV zbirke in korekcijski ukrepi V pripravi 

Analiza Zbirke igrač – Igroteke V pripravi 

Pregled knjižničnih zbirk v mreži Mariborske knjižnice 

 

Realiziran pregled 

knjižne zbirke za 

celotno mrežo 

Mariborske knjižnice 

 

 

5.2 Nabava knjižničnega gradiva, ocena uspešnosti in učinkovitosti 

Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili  615.118,15 EUR, in sicer:  

- sredstva občin: 336.395 EUR,  

- sredstva Ministrstva za kulturo: 168.546  EUR (od tega 156.246 EUR redna sredstva in 12.300       

EUR za naloge osrednje območne knjižnice),  

- lastna sredstva:  110.177,15 EUR. 

 

Tabela 20: poraba sredstev za nakup knjižničnega gradiva 2011-2020 

Leto Knjige Neknjižno g. Serijske publikacije Vse gradivo 

2020 514.300,91 36.723,32 64.093,92 615.118,15 

2019 491.462,69 22.185,85 64.822,45 578.470,99 

2018 488.599,52 22.579,99 61.310,03 572.489,54 

2017 451.939,19 23.615,92 59.925,77 535.480,88 

2016 502.057,12 27.449,09 58.715,31 588.221,52 

2015 437.615,56 19.487,77 61.814,42 518.917,75 

2014 484.552,45 30.339,68 62.733,50 577.625,63 

2013 515.292,72 22.809,18 61.856,16 599.958,06 

2012 437.050,79 26.898,78 65.063,53 529.013,10 

2011 491.318,76 56.850,39 73.112,11 621.281,26 

 

Namenska sredstva za nakup knjižničnega gradiva so bila od 2010 v upadu, v letu 2020 pa je bilo 

financiranje knjižnične nabave kljub izrednim razmeram zaradi epidemije covid-19 boljše, kot v 

preteklih letih. V 2013 smo negativni trend skušali ustaviti z uvedbo članarine, da bi pridobili dodatna 

lastna sredstva za povečanje nakupa knjižničnega gradiva. Zdaj s temi sredstvi že skoraj desetletje 

zagotavljamo minimum nabave in vzdržujemo dotok najbolj ključnih in iskanih knjižnih naslovov 

tekoče založniške produkcije. Kljub epidemiološkim omejitvam in dinamiki financiranja s strani 

Ministrstva za kulturo, ki je večino nabave premaknilo v zadnje četrtletje, smo nabavno politiko v 2020 
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izvajali skladno s strokovnimi priporočili za oblikovanje knjižnične zbirke. Prizadevali smo si ohraniti 

predpisana razmerja glede vrste in namembnosti gradiva. Nabavljali smo vse vrste gradiva, tudi 

neknjižno, e-vire in serijske publikacije. S povečanim nakupom elektronskih knjig na portalu Biblos 

smo članom knjižnice omogočili, da so si v času zaprtosti enot in tudi sicer prek oddaljenega dostopa 

na bralnike, tablice, pametne telefone in druge naprave izposojali priročnike, leposlovje in knjige za 

otroke v slovenskem jeziku. Sredstva za plačilo letne članarine za Biblos je v okviru rednega financiranja 

nabave knjižničnega gradiva v pogodbi namensko zagotovilo Ministrstvo za kulturo. V decembru 2020 

smo uporabnikom omogočili izposojo on-line dostopnih zvočnih knjig na portalu Audibook. 

Redno smo spremljali in nadzorovali finančno porabo. S tem smo zagotovili razporejanje sredstev na 

način, da smo  tekoče nabavili večino novo izdanih naslovov vsaj za osrednjo in občinske knjižnice. 

Manjše enote so prejele gradivo v višini realiziranega obsega financiranja. Zaradi zagotavljanja 

najboljših nakupnih pogojev smo sodelovali z več kot 300 direktnimi dobavitelji. Pri nabavi monografij 

smo dosegli 21 % popust v znesku 108.358 EUR, ki smo ga v celoti namenili za povečanje števila 

nakupljenih izvodov. Kvalitetno gradivo za zbirko smo pridobili tudi z donacijami. 

Indeks financiranja nakupa glede na leto 2019 s strani občin je 114, pri sredstvih Ministrstva za kulturo 

122, pri lastnih sredstvih 76, v skupnem znesku namenskih sredstev pa 106. 

 

Tabela 21: Načrtovani kazalniki – gradivo v letu 2020 (prirast in zaloga – izvodi) 

Kazalniki Rezultat 2019 Plan 2020 Realizacija 2020 

Prirast 34.849 50.566 32.231 

Prirast na prebivalca 0,19 0,28 0,17 

Zbirka 880.136 880.000 873.745 

Število enot v zbirki na prebivalca 4,78 4,79 4,73 

 

 

5.2.1 5.2.1  Nabava gradiva v 2020 (nakup) 

Minimalni standard in osnova za načrtovanje je 250 enot na 1.000 prebivalcev po skupni povprečni ceni 

20,00 EUR. Podatek o številu prebivalcev - vir SURS: (plan 2020: 183.876 prebivalcev; ob realizaciji 

2020: 184.797 prebivalcev) 

 
Tabela 22: Nabava knjižničnega gradiva (načrtovano/realizirano) 

KNJIŽNIČNO 

GRADIVO 

Realizacija 

2019 v EUR 

Plan 2020 

izvodi 

Plan 2020  v 

EUR* 

Realizacija 

2020 v EUR 

Realizacija 

2020 izvodi 

Knjige 491.462,69 45.969 896.396 514.300,91 25.941 

Neknjižno g. 22.185,85 4.597 53.614 36.723,32 1.035 

Serijske publikacije 64.822,45 / 61.310 64.093,92 705 

SKUPAJ 578.470,99 50.566 1.011.320 615.118,15 27.681 

*Plan ne vključuje lastnih sredstev in sredstev za naloge osrednje območne knjižnice 
 

Tabela 23: Nabava knjižničnega gradiva po virih financiranja 

Vir financiranja Plan 2020 v EUR Realizacija 2020 v EUR 

Občine 707.924 336.395 

MZK  303.396 156.246 

MZK za OOK 15.000 12.300 

Lastna sredstva 140.000 110.177,15 

SKUPAJ 1.166.320 615.118,15 
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Tabela 24: Financiranje nabave knjižničnega gradiva po občinah 

OBČINA Število prebivalcev Sredstva občin 

realizacija 2019 

Sredstva občin plan 

2020 v EUR 

Sredstva občin 

realizacija 2020 

Maribor 112.395 170.000 441.744 200.000 

Duplek 6.978 5.000 25.445 5.000 

Hoče 11.721 8.500 43.378 10.000 

Kungota 4.796 12.500 17.234 7.600 

Lovrenc 2.982 10.500 11.233 10.500 

Miklavž 6.980 21.133 24.618 21.133 

Pesnica 7.457 10.000 26.979 10.000 

Rače-Fram 7.549 10.000 26.873 25.000 

Ruše 7.002 26.362 26.475 26.362 

Selnica 4.579 2.500 17.454 2.500 

Starše 4.034 3.300 14.591 3.300 

Šentilj 8.324 15.000 31.900 15.000 

Skupaj 184.797 294.795 707.924 336.395 

 

Tabela 25: Primerjava nabave 2019/2020 

Vsa sredstva za gradivo Za knjige Za neknjižno gradivo* 

Za serijske 

publikacije** 

2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 

578.470,99 615.118,15 106 491.462,69 514.300,91 105 22.185,85 36.723,32 166 64.822,45 64.093,92 99 

Razlika +36.647,16   +22.838,22   +14.537,47   -728,53  

 

Povprečna cena Knjige Neknjižno gradivo* Serijske publikacije** 

2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 

19,79 21,59 +9,10 18,94 19,83 +4,70 9,36 20,02 +113,89 71 89,27 +25,73 

*Neknjižno gradivo na fizičnem nosilcu ali dostopno na daljavo 

**Serijske publikacije na fizičnem nosilcu ali dostopne na daljavo 

 

5.2.2 5.2.2    Doseganje standardov, skladnost s Pravilnikom o načinu izvajanja knjižnične 

dejavnosti    kot javne službe, razmerja med posameznimi vrstami gradiva, elektronski 

viri, dostopnost 

Pri obsegu zbirke knjig dosegamo določila Priporočil in standardov za splošne knjižnice, ki zahtevajo 

zalogo najmanj 4 knjige na prebivalca, zato je priporočen letni prirast najmanj 250 izvodov knjig na 

1.000 prebivalcev. Za 184.797 prebivalcev bi morali letno pridobiti 46.199 izvodov knjig. Realiziran 

prirast v letu 2020 je bil 29.330 izvodov, kar pomeni, da smo pri prirastu knjig dosegli le 63,49 % 

standarda. 

Pri neknjižnem gradivu predpisane zaloge 0,4 enote na prebivalca ne dosegamo. Zato je po standardu 

priporočen letni prirast najmanj 40 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, kar za 184.797 

prebivalcev pomeni 7.392 enot. Realiziran prirast v letu 2020 je bil 1.298 izvodov, torej smo pri 

neknjižnem gradivu dosegli le 17,56 % standarda. 
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Tabela 26: Prirast po vrstah gradiva 2011-2020 

PRIRAST 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Knjige 29.645 26.517 33.429 31.805 28.300 30.302 27.532 28.371 30.718 29.330 

Neknjižno 4.900 3.050 2.521 3.293 2.091 2.110 1.850 1.698 2.315 1.298 

Serijske p.  2.207 2.076 1.592 1.591 1.758 1.835 1.870 1.722 1.816 1.603 

SKUPAJ 36.752 31.643 37.542 36.689 32.149 34.247 31.252 31.791 34.849 32.231 

 

5.2.3  

5.2.3    Nakup elektronskih virov, dostopnih na daljavo: 

˗ Audibook: zakup izposoj 100 naslovov 

˗ Biblos: osnovni paket 230 naslovov; zakup izposoj 569 naslovov; skupaj dostopnih 1.336 

naslovov 

˗ Bančni vestnik 

˗ Delo premium  

˗ Ebonitete.si 

˗ EkspertRFR.si 

˗ Encyclopædia Britannica online 

˗ IKS : revija za računovodstvo in finance 

˗ IUS-INFO: pravni informacijski portal 

˗ IUS-INFO.HR 

˗ Kemija v šoli in družbi 

˗ Knjižničarske novice  

˗ PressReader (zbirka več deset tisoč časnikov in časopisov) 

˗ Tax-Fin-Lex: davčni, finančni in pravni informacijski sistem 

˗ Večer 

 

Tabela 27: Poraba sredstev za nakup knjižničnega gradiva po knjižničnih enotah in vrstah gradiva  

Enota Knjige Neknjižno 

gradivo 

Serijske 

publikacije 

Skupaj 

Knjižnica Rotovž 75.263,63 32,28 2.873,53 78.169,44 

Čitalnica 6.668,22 152,94 11.477,55 18.298,71 

Pionirska knjižnica Rotovž 23.649,55 191,23 1.645,10 25.485,88 

Knjižnica Tabor 21.652,01 0,00 1.912,18 23.564,19 

Knjižnica Nova vas 35.818,85 1.435,19 4.195,96 41.450,00 

Pionirska knjižnica Nova vas 18.906,79 3.352,78 908,02 23.167,59 

Potujoča knjižnica 67.314,88 48,54 1.480,79 68.844,21 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 11.402,13 0,00 247,63 11.649,76 

Knjižnica Duplek 14.112,70 0,00 604,88 14.717,58 

Knjižnica Hoče 19.402,41 0,00 1.279,50 20.681,91 

Knjižnica Kamnica 19.090,76 24,27 1.488,73 20.603,76 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 16.022,11 0,00 706,00 16.728,11 

Knjižnica Pekre 16.834,91 0,00 1.143,40 17.978,31 

Knjižnica Pobrežje 31.033,96 52,24 2.006,42 33.092,62 
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5.3 Zaloga knjižničnega gradiva 

31. 12. 2020 je zbirka knjižničnega gradiva štela 873.745 enot, od tega 804.863 knjig, 59.333 enot 

neknjižnega gradiva in 9.549 letnikov serijskih publikacij.  

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za zalogo v knjižnični zbirki priporočajo najmanj 

4 knjige in 0,4 enote neknjižnega gradiva na prebivalca, kar znaša 739.188 knjig in 73.919 enot 

neknjižnega gradiva za 184.797 prebivalcev. Pri knjigah dosegamo standard za zalogo 108,88 %, pri 

neknjižnem gradivu pa 80,27 %, kar pomeni 0,3 enote na prebivalca.  

Primerjalno z letom 2019 se je temeljna zaloga knjig zmanjšala za 7.039 enot, zaloga neknjižnega 

gradiva pa se je povečala za 455 enot. Zaloga serijskih publikacij je večja za 193 letnikov. 

 

5.4 Odpis knjižničnega gradiva 

V letu 2020 smo odpisali 38.622 enot knjižničnega gradiva, od tega 36.369 knjig, 843 enot neknjižnega 

gradiva in 1.410 letnikov serijskih publikacij. Pri odpisu gradiva smo ravnali v skladu z navodili NUK 

za izločanje in odpis knjižničnega gradiva in internimi pravilniki, ki podrobno opredeljujejo notranje 

postopke odpisa. V NUK smo posredovali 44 odpisnih seznamov s 14.062 naslovi odpisanega gradiva. 

Glede na prejete zahtevke smo v NUK oddali 106 izvodov izbranega knjižničnega gradiva. 

 

5.5 Oprema, popravilo in vezava knjižničnega gradiva 

V opremi gradiva smo ovili in opremili z nalepkami 29.594 knjig in 838 enot neknjižnega gradiva. 

Skupaj smo opremili 30.432 izvodov knjižničnega gradiva. 

V knjigoveznici smo vezali 30 knjig, popravili pa smo jih 1.250. 

 

 

Knjižnica Pesnica 16.314,72 0,00 716,85 17.031,57 

Knjižnica J. Glazerja Ruše 27.326,04 52,24 1.346,92 28.725,20 

Knjižnica Rače (v vzpostavljanju) 19.762,24 60,33 0,00 19.822,57 

Knjižnica Studenci 14.620,57 0,00 785,36 15.405,93 

Knjižnica Selnica ob Dravi 13.298,25 0,00 583,30 13.881,55 

Knjižnica Šentilj 20.467,20 24,27 2.018,16 22.509,63 

Knjižnica Tezno 24.957,11 24,27 1.457,72 26.439,10 

Izposoja/dom 0,00 0,00 191,17 191,17 

Filmski center - Filmoteka 381,87 2.056,31 15,39 2.453,57 

AV zbirka 0,00 3.435,39 0,00 3.435,39 

DZ zbirka 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serije – dostop na daljavo     25.009,36 25.009,36 

Biblos – dostop na daljavo   25.781,04   25.781,04 

Skupaj 514.300,91 36.723,32 64.093,92 615.118,15 
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5.6 Posebne zbirke 

5.6.1 Zbirka igrač – Igroteka 

Igroteka Mariborske knjižnice je največja, 29 let delujoča knjižnična zbirka igrač v Sloveniji. Igralnemu 

gradivu je namenjene veliko pozornosti, saj ponuja široko paleto načinov uporabe, tako pri 

bibliopedagoškem delu z mladimi bralci kot tudi pri izposoji na dom, kjer poskrbi za kakovostno 

preživljanje prostega časa in krepi družinske vezi. Zbirka vključuje različne vrste iger in igrač, ki 

spodbujajo otrokovo domišljijo, koncentracijo, logiko, mišljenje, ustvarjalnost, vztrajnost in natančnost 

ter s tem razvijajo različne otrokove sposobnosti in znanja. 

V letu 2020 smo izposodili  7.505 igrač, kar je za 4.832  izvodov manj kot v letu 2019. Glavni vzrok 

upada izposoje je zapiranje knjižnic v spomladanskem času, ko smo se  globalno soočali s pandemijo 

koronavirusa, in kasnejše spremembe in prilagajanje ponujanja naših storitev uporabnikom.  

Za nakup novih iger in igrač smo porabili 3.204,95 EUR, kar je za 3.786,87 EUR manj, kot leto prej. 

Nakup je bil usmerjen k terapevtskim igračam, konstruktorjem s frnikolami in družabnim igram za 

starejše otroke. Zbirko smo obogatili z igračami, ki se navezujejo na jubilejne praznike slovenskih 

otroških literarnih junakov (Maček Muri, Piki Jakob, Muca Copatarica). 

Nabavljenih je bilo 121 naslovov oziroma 124  izvodov igrač. Z darovi smo pridobili 4 igrače. Iz zbirke 

smo odpisali 47 poškodovanih igrač. Zbirka šteje 5.710 igrač. 

 

Tabela 28: Upravljanje in uporaba zbirke igrač 

Leto Nakup 

naslovov 

Nakup 

izvodov 

Poraba 

sredstev 

Odpis Zaloga Izposoja 

2015 53 65 2.776,35 35 5.217 14.158 

2016 161 172 8.013,31 181 5.210 13.821 

2017 200 218 7.554,22 54 5.385 13.688 

2018 173 173 7.054,30 105 5.460 12.995 

2019 183 194 6.991,82 34 5.629 12.337 

2020 121 124 3.204,95 47 5.710 7.505 

 

Pri nabavi sledimo potrebam otrok in odraslih s posebnimi potrebami ter institucij, ki se z njimi 

strokovno ukvarjajo. Del zbirke igrač je namenjen slepim in slabovidnim otrokom in odraslim. Posebno 

skrb posvečamo igračam za učenje tujih jezikov, ki se povezujejo z drugim knjižničnim gradivom za 

zgodnje učenje jezika.  

V zbirko sistematično umeščamo igrače, ki se prekrivajo s književnimi junaki, literarnimi deli in 

njihovimi prenosi v igrani in animirani film ter tako povezujejo raznoliko knjižnično gradivo Pionirske 

knjižnice Nova vas.   

Pri izposoji, svetovanju in strokovnem delu z Igroteko je zelo pomembno poznavanje zbirke ter znanje 

in interes zaposlenih. Svetovalno delo pri otrocih in njihovih starših je nujno pri izboru iger in igrač,  

izkušnje se povezujejo z uporabnikovimi željami in potrebami. Posebna pozornost informacijskega dela 

je usmerjena v spodbude vzgojiteljem in učiteljem, da bi v svoje delo v čim večji meri vključevali tudi 

igrače iz naše Igroteke; pri predlogih, možnostih in naboru jim pomagamo.  

Uporabnikom želimo ob izposoji posredovati izčrpne informacije o igrači in njeni uporabi.  

V letu 2020 Igroteke nismo uspeli predstavljati kot smo želeli. Nismo izvedli tradicionalnega Igralnega 

dne ob mednarodnem dnevu igranja, ter ostalih načrtovanih dejavnosti. Predstavljali smo jo na 

predavanjih mentorjem Bralne značke in vzgojiteljem, pripravljali smo predloge povezav igrač z 

leposlovnim in strokovnim knjižnim gradivom za mlade bralce ter možnosti vključitve igrač v učne 

procese VVZ in OŠ. 
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Pri odpisu iger in igrač smo upoštevali vse pomanjkljivosti pri posamezni igrači. Tokrat smo odpisane 

igrače podarili vzgojno-varstvenim zavodom. 

 

5.6.2 Študijska zbirka mladinske književnosti in arhivski zbirki slikanic 

V Študijski zbirki mladinske književnosti v Pionirski knjižnici Rotovž sistematično zbiramo, 

obdelujemo in dajemo v uporabo temeljno referenčno in strokovno literaturo s področja mladinske 

književnosti in knjižničarstva, knjižne ilustracije, psihologije otrok in mladostnikov, metodike 

bibliopedagoškega dela ter slovensko mladinsko leposlovje in pomembne serijske publikacije. 

Študijska zbirka je bila osnovana skupaj s Službo za mlade bralce in z revijo Otrok in knjiga in je 

edinstvena tovrstna zbirka na širšem slovenskem območju. Namenjena je strokovnjakom s področja 

mladinske književnosti, knjižničarjem, učiteljem, vzgojiteljem, študentom in vsem, ki svoje delo 

usmerjajo k otroku in mladostniku ter ga povezujejo s knjigo in umetnostjo. Zbirka je tudi temelj za 

študijske potrebe in za pripravo na različne oblike bibliopedagoškega dela, prireditev in dejavnosti za 

mlade bralce.  

Strokovno gradivo v zbirki je namenjeno izposoji, njen leposlovni del pa ima status omejenega dostopa 

in je na voljo za interno in čitalniško uporabo.  

Študijska zbirka mladinske književnosti je v letu 2020 obsegala 12.066 izvodov knjižnega gradiva, od 

tega 3.121 strokovnega in 8.945 leposlovnega, 712 letnikov serijskih publikacij in 403 izvode 

neknjižnega gradiva.  

Izvajanje dejavnosti za otroke in mladostnike ob Študijski zbirki mladinske književnosti podpirata  tudi 

arhivski zbirki slikanic v Pionirski knjižnici Rotovž in v Pionirski knjižnici Nova vas, kjer zbiramo 

kakovostne tuje in domače slikanice in igralne knjige najvidnejših mladinskih pisateljev, pesnikov,  

ilustratorjev in oblikovalcev. Obe zbirki sta priročni in v prvi vrsti služita knjižničarjem za snovanje in 

izvajanje strokovnega dela, hkrati pa predstavljata pomembno gradivo za podajanje informacij staršem, 

knjižničarjem in pedagoškim delavcem.   

Pripovedovalke in pripovedovalci za svoje delo pripravljajo prevode arhivskih slikanic.  

Zaloga arhivskih zbirk slikanic je v letu 2020 znašala 2.152 izvodov knjižnega in 350 izvodov 

neknjižnega gradiva.  

 

Tabela 29: Zbirka arhivskih slikanic 

 
Knjige Neknjižno gradivo 

 Pionirska k. 

Rotovž 

Pionirska k.  

Nova vas  

Skupaj Pionirska k. 

Rotovž 

Pionirska k.  

Nova vas  

Skupaj 

Prirast  46 31 77 3 14 17 

Odpis  1 2 3 0 0 0 

Zaloga 2020 1.447 705 2.152 19 331 350 

 

 

5.6.3 Filmska zbirka – Filmoteka 

Filmski center je posebna knjižnična zbirka, ki vsebuje neknjižno in knjižno gradivo, povezano s filmom 

in filmsko kulturo. Zaradi prostorskih omejitev zbirka še ni zaživela v celoti in na enem mestu, kot je 

bilo predvideno, temveč je njeno gradivo razdeljeno na tri lokacije. Neknjižno gradivo, zlasti DVD-ji, 

ki predstavljajo srce zbirke, je na voljo v Knjižnici Rotovž. DVD-ji z vsebino, primerno za otroke in 

mladino (animirani filmi, mladinski filmi), so umeščeni v Pionirsko knjižnico Rotovž, začasno pa je bilo 
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zaradi prostorske stiske tja preusmerjeno tudi knjižno gradivo za mlade. Del gradiva, knjige za odrasle, 

ki dopolnjujejo filmsko zbirko, je v Knjižnici Nova vas. 

Pri nabavi gradiva sledimo kriterijem kakovosti in spremljamo ocene na preverjenih portalih. V letu 

2020 smo za filmsko zbirko nabavili 176 naslovov oziroma 194 izvodov neknjižnega gradiva, 71 

naslovov oziroma 71 izvodov knjig in 1 naslov serijskih publikacij. Filmska zbirka šteje 9.340 enot 

neknjižnega gradiva, 1.500 knjig in 19 izvodov serijskih publikacij. 

 

5.6.4 Zbirka neknjižnega gradiva – AV zbirka 

AV zbirka deluje kot premična zbirka.  Obiskovalcem v celotni mreži želimo omogočiti pestro ponudbo 

neknjižnega gradiva, zato zbirka kroži po enotah. V zbirko uvrščamo filme različnih žanrov, risanke in 

dokumentarne filme na DVD-jih in BD-jih, glasbo in pravljice na CD-jih, pa tudi CD-ROMe z 

različnimi strokovnimi vsebinami. 

V letu 2020 smo pridobili 210 naslovov oziroma 332 izvodov neknjižnega gradiva in 10 naslovov 

oziroma 15 izvodov tiskanih prilog k neknjižnemu gradivu. Zbirka AV gradiva šteje 17.155 enot 

neknjižnega gradiva in 186 tiskanih prilog. 

Z neknjižnim gradivom bogatimo zbirko in pokrivamo potrebe naših uporabnikov v skladu s 

poslanstvom, vizijo in cilji knjižnice, predvsem pa z zbirko omogočamo najširši dostop po mreži 

knjižnice. Z AV zbirko želimo našim uporabnikom približati kakovostne izobraževalne in kulturne 

vsebine v zvoku, sliki in govorjeni besedi. 

 

5.6.5 Glasbena zbirka – CD-teka 

Ponudba glasbene zbirke je kakovostna in raznovrstna ter primerna za vsako uho in dušo, razpoloženje 

in priložnost. V njej zbiramo in hranimo ter redno dopolnjujemo raznovrstno ponudbo zvočnih 

posnetkov in muzikalij na različnih medijih: na gramofonskih ploščah, notnih zapisih ter na CD-jih, kot 

prevladujočem mediju glasbene zbirke. Glasbena zbirka za odrasle uporabnike je za izposojo na voljo v 

Knjižnici Nova vas, za mlade pa v Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Nova vas.  

V zbirki so izvodi slovenske in tuje glasbe različnih obdobij in zvrsti za odrasle: jazz, rock, blues, 

country, reggae, šansoni, gospel, plesna glasba, slovenska ljudska glasba, narodnozabavna glasba, etno, 

klasična glasba, odrska glasba, orkestralna glasba, elektronska glasba, idr. Za mlade kupujemo v največji 

meri otroško glasbo, pesmi za otroke, instrumentalno glasbo, glasbo za sprostitev oz. meditativno 

glasbo, ki je v največji meri namenjena otrokom starosti od 0 do 3 let, ter zborovsko glasbo. Pomemben 

del zbirke je domoznansko gradivo. Zbirko smo obogatili z muzikalijami za učenje instrumentov in 

zborovsko glasbo ter z glasbenimi in neglasbenimi zvočnimi posnetki.  

Namen oblikovanja zbirke je obogatiti ponudbo in pokriti potrebe in želje naših uporabnikov po 

tovrstnem gradivu. Letna nabava neknjižnega gradiva poteka glede na obstoječo zalogo in frekvenco 

izposoje gradiva. Z zelo hitrim porastom mobilnega interneta že opažamo manjši interes pri izposoji 

glasbenih zvočnih posnetkov, kar pripisujemo hitremu razvoju informacijske tehnologije, 

presnemavanju glasbenih zgoščenk in prenosu glasbe s spleta.  

Za promocijo in več informacij so našim uporabnikom na voljo mesečni seznami novosti in povezava 

do spletne ponudbe glasbe. Pri nakupu tudi radi prisluhnemo predlogom naših članov. 

V letu 2020 smo nabavili 127 naslovov oziroma 150 izvodov glasbenih zvočnih posnetkov ter 19 

naslovov oziroma 23 izvodov notnega gradiva. V zbirki je 7.776 izvodov zvočnih posnetkov in 1.052 

enot notnega gradiva.  
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6 STORITVE ZA UPORABNIKE 

 

6.1 Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti – strateško področje 4                         

 Realizirano/nerealizirano 

Ohranitev dostopnosti knjižničnih storitev za prebivalce. Reslizirano 

Možnost vzpostavitve servisa medoddelčne izposoje knjižničnega gradiva 

med enotami Mariborske knjižnice. 

Proučitev tehničnih, logističnih in kadrovskih pogojev za vzpostavitev servisa, 

poskusna uvedba storitve. 

Nerealizirano, 

delno realizirana le možnost 

vračanja v kateri koli enoti 

Aktiviranje fizičnih prostorov knjižnice s ponudbo storitev, povezanih z 

zbirko: 

Delno realizirano 

Zbirka igrač – Igroteka in igralnice: predstavitve in pogovori za mlade in 

odrasle 

Delno, v okviru možnosti v 

pogojih epidemije 

Zdravstveni kotiček: srečanja uporabnikov knjižnice s strokovnjaki različnih 

področij znanja o zdravem življenju ter obvladovanju in premagovanju bolezni 

(2 krat v letu) in predstavljanje gradiva čez vse leto.  

Delno, v okviru možnosti v 

pogojih epidemije 

Filmska zbirka – Filmoteka: letni filmski ciklusi določene filmske produkcije 

(kot npr. Cikel ruskega filma). 

Delno, v okviru možnosti v 

pogojih epidemije 

Priprava »virtualnih kotičkov na spletu« in interaktivne komunikacije z 

uporabniki za promocijo posamezne zbirke – Igroteka, Zdravstveni kotiček, 

Filmoteka. 

Delno realizirano 

Izvajanje programov vseživljenjskega učenja za vse generacije:  

Informacijsko opismenjevanje uporabnikov: osnovnošolci, srednješolci po 

ustaljenih in glede na novosti prenovljenih programih, starejši odrasli, ranljive 

skupine (v sodelovanju z različnimi partnerji); digitalna pismenost (E-uprava) 

– proučitev možnosti. 

Delno realizirano 

Programi za mladostnike s poudarkom na razvoju bralne pismenosti in bralne 

kulture (»Hokejska bralna postava«) 

-  

Realizirano 

Programi, prilagojeni družinam s poudarkom na družinski pismenosti Delno realizirano 

Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel – mesečna 

predavanja in krožki. 

Delno, v okviru možnosti v 

pogojih epidemije 

Vključevanje uporabnikov s posebnimi potrebami v vse aktivnosti knjižnice. Nerealizirano 

Knjižnica kot prostor srečevanja, druženja in navdiha:  

Program Literarnih postaj. Delno, v okviru možnosti v 

pogojih epidemije 

Program Odprtih horizontov. Delno, v okviru možnosti v 

pogojih epidemije 

Program Branje za življenje Delno realiziran (2/10): vpliv 

epidemiološke situacije 

Bralni klubi po posameznih enotah Delno, v okviru možnosti v 

pogojih epidemije 

Projekcije igranih in dokumentarnih filmov (cikel ruskega filma) Delno, v okviru možnosti v 

pogojih epidemije 

Pravljični dan  Realizirano – virtualno okolje 

(epidemiološki ukrepi) 

Cikel pravljičnih večerov za odrasle v sodelovanju s slovenskimi splošnimi 

knjižnicami  

Sezona 2019/2020 delno 

realizirana: 9 od 18 

načrtovanih dogodkov; sezona 

2020/2021 nerealizirana 

(epidemiološki ukrepi) 

Dejavnosti in prireditve v krajevnih knjižnicah – po programu  

Dejavnosti in prireditev domoznanskega značaja, ciklus »Domoznanski 

pomenki«, Glazerjev posvet 

Realizirano v obsegu, ki so ga 

dopuščale omejitve zaradi 

epidemiološke situacije – (Več: 

poglavje 9) 
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Koordinacija in vključevanje odraslih UPP v vse aktivnosti Realizirano glede na možnosti 

– omejitve zaradi 

epidemiološke situacije. 

Knjižnica kot prostor socialnega vključevanja ranljivih skupin 

prebivalstva za samostojno in aktivno življenje: 

 

Izposoja v bolnišnico, izposoja na domu, potujoča knjižnica (Varstveno 

delovni center Polž). 

Delno, v okviru možnosti v 

pogojih epidemije 

Premične zbirke za ranljive skupine: menjava premičnih zbirk 1 x letno v 8 

postajališčih: Dom starejših občanov Tezno, Društvena knjižnica Zg. 

Kungota,  Dom starejših Idila, UKC/Maribor-Oddelek za psihiatrijo, 

Materinski dom,  Sončni dom, VDC Sožitje, UKC/Maribor, Bolnišnična šola. 

Glede na omejitve zaradi 

epidemioloških razmer 

menjava realizirana na 3 

postajališčih 

Organizacija/izvedba prilagojenih oblik dejavnosti za uporabnike s posebnimi 

potrebami in druge ranljive skupine - v skladu z možnostmi ter v sodelovanju 

s Svetom invalidov pri MOM in invalidskimi društvi.  

Zaradi epidemioloških razmer 

delno realizirano, ohranjanje 

stikov prek spletnih orodij 

Posredovanje informacij in dokumentov o zgodovini in razvoju lokalnega 

okolja v analogni in digitalni obliki (domoznanstvo): 

 

Digitalizacija glasila Lovec – v okviru programa OOK (poglavje 9) realizirano 

Promocija zbirk na območju, predstavitve domoznanskega portala Kamra in 

digitalne knjižnice Slovenije dLib. (poglavje 9) 

Realizirano v okviru možnosti – 

epidemiološke razmere 

Priprava izhodišč za oblikovanje ponudbe nadstandardnih plačljivih 

storitev (v skladu s spremembo Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic), kot 

na primer storitev medoddelčne izposoje.  

Delno realizirano 

 

 

6.2 Knjižnična dejavnost v krajevnih knjižnicah 

Dejavnost krajevnih knjižnic je namenjena prebivalcem v okolju njihovega bivanja. Njihovo poslanstvo 

je močno povezano z odgovorom na potrebe v okolju, za katerega razvijamo storitve. Aktivno se 

vključujemo v lokalno okolje in povezujemo knjižnično dejavnost z družbenim življenjem prebivalcev 

ter skrbimo za prepoznavnost in prisotnost knjižnice v okolju. S promocijami in svetovanjem pri izboru 

knjižničnega gradiva skrbimo za rast bralne kulture in spodbujamo bralno pismenost med uporabniki 

knjižnice. Koordinirano pripravljamo, organiziramo in izvajamo vsebinsko raznolike sklope prireditev 

in dejavnosti za mlade in odrasle uporabnike. Kljub kadrovski podhranjenosti skrbimo za ohranitev 

kvalitetne ponudbe kulturnih in izobraževalnih vsebin, ki pa so bila v letu 2020 močno okrnjena zaradi 

epidemije. 

 

Tabela 30: Načrtovani kazalniki uporabe storitev za leto 2020 

Kazalniki Rezultat 2019 Cilj 2020 Rezultat 

2020 

Cilj/rezultat 

Število ur odprtosti – dostopnosti krajevnih 

knjižnic, bibliobusa in premičnih zbirk 
32.719 35.399 27.240 -23% 

Število bibliobusnih postajališč 45 45 45 0 

Število članov 31.628 32.300 27.917 -13,6% 

število obiskov (fizični in virtualni) 942.061 950.000 974.051 +2,5% 

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva 1.489.000 1.600.000 1.105.344 -31 % 

Število prireditev 1.114 1.000 481 -52 % 

Število obiskov prireditev 88.049 69.000 43.570 -37 % 

Število dostopov do naročenih e-virov 3.426 3.600 5.773 +60 % 

Število posredovanih informacij 130.260 130.000 21.913 -83% 
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Tabela 31: Število članov in ure dostopnosti krajevnih knjižnic 

Leto Število članov krajevnih knjižnic* Število ur dostopnosti krajevnih knjižnic* 

2015 32.725 29.788 

2016 32.477 31.155 

2017 30.967 29.894 

2018 31.025 28.865 

2019 30.691 29.359 

2020 26.957 24.105 

*podatek ne vključuje ur dostopnosti  premičnih zbirk 

 

Zniževanje števila članov je povezano z mnogimi dejavniki, ki v največji meri izhajajo iz sprememb v 

družbenem okolju. Spremenil se je tempo življenja, spremenile so se potrebe in navade ljudi, 

konkurenčnih ponudnikov prostočasnih dejavnosti je vedno več, poleg vsega pa dobiva vse večjo moč 

tudi virtualni svet hitro dostopnih informacij in storitev.   

V letu 2020 je na število članov in število obiskovalcev v največji meri vplivala epidemija covid 19 in 

ukrepi, povezani s njo. Po spomladanski zaprtosti so se uporabniki le zelo počasi in previdno vračali. 

Tudi jesenski režim pultne izposoje in brezstičnega prevzema vnaprej naročenih knjig ni prispeval k 

množični uporabi knjižnice. 

 

6.2.1 Člani, obisk, izposoja, oddaljen dostop 

Tabela 32: Število članov, deleži po kategorijah in delež včlanjenih prebivalcev 

Člani Število članov Delež po kategorijah 

(%) 

Število prebivalcev Delež včlanjenih 

prebivalcev (%) 

Mladi 9.166 32,83 24.693 37,12 

Odrasli 18.751 67,17 160.104 11,71 

Skupaj 27.917 100,00 184.797 15,11 
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Tabela 33: Obiskovalci knjižnice (število in delež) 

Obisk                                Število obiskovalcev Delež vseh    

obiskov (%) 

Mladi 85.713 18,26 

Odrasli 383.688 81,74 

Skupaj 469.401 100,00 

 

Op.: Upoštevan fizični in virtualni obisk knjižnice zaradi izposoje gradiva. 

 

 

Tabela 34: Izposoja po namembnosti (število in delež) 

Izposoja  Število izvodov Delež  (%) 

Mladi 400.995 36,28 

Odrasli 704.349 63,72 

Skupaj 1.105.344 100,00 

 

Tabela 35: Izposoja po vrstah gradiva  

Izposoja  Leposlovje Strokovno gradivo Periodika Neknjižno 

gradivo 

Skupaj 

Mladi  290.249 82.090 1.985 26.671 400.995 

Odrasli 430.042 208.760 29.138 36.409 704.349 

Skupaj 720.291 290.850 31.123 63.080 1.105.344 

 
 

6.2.2 Opomini in izterjava gradiva 

Ob rednih mesečnih seznamih članov v predsodni izterjavi, ki smo jih dva krat na mesec posredovali 

agenciji, smo novembra na agencijo posredovali še nezaključene primere iz let 2017 in 2018 in s tem 

zaključili proces ponovne obdelave neuspešno zaključenih izterjav preteklih let.  

V letu  2020 smo z agencijo pristopili tudi k sodni izterjavi neuspešno izterjanih terjatev. Do konca leta 

je bil delno ali v celoti izterjan dolg v 74 primerih, 23 primerov je bilo zaključenih neuspešno iz razloga 

smrt člana, odločitev sodišča ali osebni stečaj.  

 

Posredovano na agencijo 2017 in 2018 

(posredovano na agencijo 

novembra 2020) 

2020 Sodna 

izterjava 

Število primerov izterjave 157 181 134 

Število izvodov  gradiva 268 310 255 

Vrednost gradiva s stroškom obdelave in 

opreme 
5.134,90 € 8.674,25 €  

Skupni dolg (opomini, zamudnina, 

članarina, vrednost gradiva s stroškom 

obdelave in opreme) 

12.632,76 € 13.956,45 € 12.645,58 € 
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V letu 2020 so člani v predsodni izterjavi vrnili 328 izvodov gradiva in poravnali dolg za 86 izvodov 

gradiva, v vrednosti 1.944,59 €. Skupni znesek vseh plačanih terjatev v predsodni izterjavi je v letu 2020 

je znašal 10.298,19 €.  

 

6.2.3 Pritožbe, pohvale in mnenja uporabnikov 

Pritožbe, pohvale in mnenja uporabnikov redno spremljamo prek javno objavljenih naslovov (krajevne 

knjižnice, vodje enot, direktorica), uporabniškega vmesnika »Pišite nam« ter z vpisi v knjige pohval in 

pritožb, ki jih imamo v vseh enotah Mariborske knjižnice.  

Pritožbe bralcev razrešujemo tudi ustno v izposoji v pogovorih s posameznimi vodji.  

Kljub nezadovoljstvu s pogoji delovanja knjižnice pa smo prejeli tudi vrsto pohval in zahval zaposlenim 

za prijazno, korektno ter visoko strokovno in zavzeto delo.  

 

 

6.3 Elektronske in druge storitve pri izposoji gradiva 

Uporabnikom knjižnice so na voljo naslednje spletne storitve:  

- spletni vpis 

- spletno podaljšanje članstva 

- spletno plačevanje terjatev 

- podaljšanje roka izposoje 

- rezervacije gradiva in preklic rezervacij 

- izposoja e-knjig na portalu Biblos in dostop do drugih -virov 

- e-obveščanje v programu Cobiss+, Moja knjižnica, mCobiss. 

Epidemija je v veliki meri močno pospešila uporabo in razmah spletnih storitev, predvsem izposoje e-

knjig. V času epidemije in delovanja v izrednih razmerah smo uporabnikom omogočali brezplačen in 

neomejen dostop do vseh spletnih storitev, vključno z brezplačnim dostopom do e-knjig in drugih e-

virov.   

V 2020 smo v Cobiss+ in mCobiss zabeležili 99.149 e-obiskov, člani pa so samostojno opravili 290.727 

e-transakcij z gradivom. V večini primerov so podaljšali rok izposoje in rezervirali gradivo. Storitev  

podaljševanja z  bibliofonom smo zaradi večletnega upada ukinili 1.3. in uporabnike usmerili k uporabi 

Cobiss+ in mCobiss. 

E-obveščanje omogoča prejemanje e-obvestil na e-naslov, sms naslov ali prejemanje potisnih obvestil 

preko aplikacije mCobiss. Člani se lahko naročijo na e-obvestila o:  

- prispeli rezervaciji, 

- poteku rezervacije, 

- skorajšnjem poteku roka izposoje, 

- poteku članstva, 

- skorajšnjem opominu, 

- neporavnanih terjatvah, 

- splošna obvestila. 

 

Tabela 36: Statistika obiska v okoljih COBISS+, mCOBISS in Bibliofon 

Število obiskov v okolju COBISS+ in mCOBISS skupaj 99.149 

- naročila gradiva  32.736 

- rezervacije gradiva (s preklici rezervacij) 22.412 

- podaljšanje roka izposoje 44.835 

- podaljšanje roka izposoje prek Bibliofona 28 
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Tabela 37: Statistika transakcij v okoljih COBISS+, mCOBISS in Bibliofon 

Število transakcij z gradivom v okolju COBISS+ in mCOBISS skupaj 290.727 

- število naročenega gradiva   72.235 

- število rezerviranega gradiva (s preklici rezervacij) 36.265 

- število podaljšanj roka izposoje 182.227 

- število podaljšanj roka izposoje prek Bibliofona  129 

 

 

6.4 Medknjižnična izposoja 

  Posredovanih 

izvodov 

Prejetih izvodov Skupaj 

Število knjig  152 236 388 

Število kopiranih dokumentov 3  3 

Število elektronsko posredovanih dokumentov 2 2 4 

Skupaj 157 238 395 

 

 

6.5 Izposoja na domu 

Mariborska knjižnica že skoraj tri desetletja izvaja obliko izposoje, ki uporabnikom s posebnimi 

potrebami omogoča večjo dostopnost knjižničnega gradiva, storitev in informacij. Servis Izposoja na 

domu je na voljo članom vseh enot Mariborske knjižnice, ki zaradi starosti ali zdravstvenih težav ne 

zmorejo sami obiskovati knjižnice. V letu 2020 smo zaradi epidemiološke situacije v maju in decembru 

Izposojo na domu izvajali tudi iz knjižnice Studenci. 

Naša prizadevanja gredo v smeri čim hitrejše odzivnosti na potrebe uporabnikov. Pri izboru gradiva 

upoštevamo individualne želje in zahteve, posamezniku so prilagojeni tudi roki izposoje in čas obiska. 

V letu 2020 smo obiskovali 28 bralcev na različnih lokacijah v Mariboru in okolici, tako v domačem 

bivanjskem okolju kot tudi v Sončnem domu Pobrežje in Domu Danice Vogrinec na Pobrežju.  

Opravili smo 289 obiskov in izposodili 1.119 enot knjižničnega gradiva.  

Uporabniki izposoje na domu največ posegajo po leposlovju, v okviru tega predvsem po aktualnem in 

berljivem gradivu. Nekateri so člani knjižnice že desetletja, zato čutimo še posebej močno zavezo in 

dolžnost, da jih spremljamo tudi v tem življenjskem obdobju.  

 

6.6 Izposoja v bolnišnico 

Namen servisa Izposoja v bolnišnico je izposoja knjižničnega gradiva in zagotavljanje potreb in pravic 

bolnikov, uporabnikov s posebnimi potrebami, bolnikom na zdravljenju v UKC Maribor – ki ob pravici 

do zdravljenja potrebujejo tudi izobraževanje, branje, socialni stik, kar s svojim poslanstvom zagotavlja 

knjižnica. Izposoja v bolnišnico kadrovsko in organizacijsko poteka iz Knjižnice Tabor, ki s svojo 

lokacijo zagotavlja optimalne pogoje za tovrstno obliko izposoje, manjkajoče gradivo v Knjižnici Tabor 

nadomestimo z gradivom iz ostalih enot Mariborske knjižnice. Zaposleni v Knjižnici Tabor skrbijo za 

kontinuiteto in prepoznavnost servisa. S to obliko izposoje presegamo običajne okvire knjižnične 

dejavnosti, zaposleni v UKC Maribor so prepoznali namen servisa, bolniki zelo cenijo to obliko 

izposoje.   

V letu 2020 zaradi epidemioloških razmer servisa od sredine marca ni bilo mogoče izvajati, saj so bila 

vrata bolnišnice za zunanje obiskovalce zaprta.  
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6.7 Potujoča knjižnica 

Potujoča knjižnica, kot je že desetletja zasnovana v Mariborski knjižnici, je kot organizacijska enota v 

slovenskem prostoru posebna in edinstvena. Ima bogato zalogo knjižničnega gradiva, iz katere črpamo 

zbirko gradiva za bibliobus, premične zbirke v zavodih in krajih, kjer ni krajevne knjižnice, in temeljno 

zalogo za knjižnice, ki jih ustanavljamo na novo. 

V letu 2020 je bila tudi potujoča knjižnica s svojo bogato zbirko zaznamovana z epidemijo in je zato le 

delno dosegla načrtovane cilje, to je zagotavljanje dostopnosti do gradiva v krajih, kjer ni druge 

knjižnične dejavnosti. 

 

6.7.1 Bibliobus 

Naš bibliobus je sodoben, opremljen z informacijsko tehnologijo, in ni le izposojevališče knjižničnega 

gradiva, ampak kraj svojega postanka spremeni v majhno kulturno in informacijsko središče.  

Še posebej je dejavnost bibliobusa pomembna za vrtce in osnovne šole,  saj jih oskrbuje z zbirkami, ki 

jih potrebujejo pri svojem vzgojno-izobraževalnem procesu. To potrjuje njihov odziv in aktivno 

sodelovanje.  Na določenih postajališčih se število bralcev in zanimanje za branje tako povečuje, da 

komaj zadostuje postanek ene ali dveh ur.   

Bibliobus deluje v desetih občinah in ima 45 postajališč. V letu 2020 je prevozil 12.781 kilometrov na  

787 vožnjah. Izposodili smo skupaj 122.169 enot knjižničnega gradiva.  

 

6.7.2 Premične zbirke 

S postajališči premičnih zbirk smo omogočali široko dostopnost do gradiva in storitev skupinam 

uporabnikov, ki jim je otežen dostop do naših enot. Na ta način zmanjšujemo njihovo socialno 

izključenost,  podpiramo vseživljenjsko izobraževanje, aktivno preživljanje prostega časa in razvijamo 

bralno kulturo tudi med uporabniki s posebnimi potrebami in ranljivimi skupinami prebivalstva. 

Posebno vlogo postajališč premičnih zbirk v domovih starejših, varstveno delovnem centru, na Oddelku 

za psihiatrijo UKC Maribor in Bolnišnični šoli OŠ Bojana Ilicha na Kliniki za pediatrijo. V slednjih gre 

za specifični zbirki, namenjeni izvajanju biblioterapije in učnega programa v Bolnišnični šoli.  

Aktivnosti na postajališčih  premičnih zbirk izvajamo v sodelovanju s strokovnjaki različnih področij, 

delovnimi terapevti, psihologi, socialnimi delavci, učitelji idr. 

Gradivo smo pod posebnimi epidemiološkimi omejitvami in ukrepi uspeli zamenjati, ko so razmere to 

dopuščale, na 3 postajališčih: Domu starejših Idila, Domu starejših občanov Tezno in UKC/Oddelku za 

psihiatrijo. Stike smo ohranjali preko spletnih orodij in uporabnike spodbujali pri uporabi e-storitev. Za 

VDC Sožitje smo pripravili osnutek vodiča po knjižnici, s katerim želimo odrasle z motnjo v duševnem 

razvoju aktivno vključiti v pripravo gradiv v različici lahkega branja, ki omogoča razumevanje besedila 

tudi tistim uporabnikom, ki težko berejo ali razumejo običajna besedila. 

Status postajališča premične zbirke Občine Kungota, ki že od leta 2010 sobiva s šolsko knjižnico v 

prostorih tamkajšnje osnovne šole, se tudi v letu 2020 ni spremenil. Že leta opozarjamo, da postajališče 

premične zbirke, ki vsebuje okoli 2.000 enot Mariborske knjižnice, dolgoročno ne more nadomeščati 

splošne knjižnice kot kulturnega in informacijskega središča lokalne skupnosti. Občina Kungota bi 

morala poskrbeti za vzpostavitev profesionalne občinske knjižnice.  

Postajališča premičnih zbirk so bila uporabnikom na voljo 3.135 ur, opravljenih je bilo 2.608 transakcij. 

Na večini postajališč premičnih zbirk smo v 2020 opravili tudi inventuro gradiva. 

 

Postajališča premičnih zbirk v 2020 

 

Ustanove/Zavodi 

- Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor 

- OŠ Bojana Ilicha, enota Bolnišnična šola, Maribor 

- Sončni dom, Maribor 

- Dom starejših Idila, Vukovski Dol 
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- Dom starejših občanov Tezno, Maribor 

- VDC Sožitje, Maribor 

- Materinski dom Maribor (v mirovanju) 

 

Društvene knjižnice 

- Zg. Kungota 

- Gradišče na Kozjaku (v mirovanju) 

 

Opomba: Statistični podatki o delovanju premičnih zbirk in seznam premičnih zbirk po občinah so prikazani v statističnih 

preglednicah. 

 

 

6.8 Informacijska služba 

6.8.1 Izobraževanje uporabnikov – informacijsko opismenjevanje 

V letu 2020 smo zaradi epidemije in zaprtosti dejavnosti, izvedli le del informacijskih opismenjevanj, 

na katerih osnovnošolcem, dijakom oziroma odraslim uporabnikom predstavljamo delovanje knjižnice 

in jih seznanimo s pogoji vpisa, pravilnikom poslovanja, mrežo knjižnice in drugim. Seznanjamo jih z 

načini iskanja gradiva in predstavljamo iskanje po katalogu Cobiss. Pomembna informacijska dejavnost 

je tudi predstavitev elektronskih virov, posebej možnost dostopa na daljavo, v času, ko je knjižnica 

zaprta. Ta izobraževanja izvajamo tako v prostorih knjižnice, kot tudi izven zidov knjižnice (šole, 

občine), v letu 2020 je bilo teh predstavitev 9 (za dijake II. gimnazije, OŠ Bratov Polančič in  za 

zaposlene na Občini Pesnica). Ob informacijskem opismenjevanju srednješolcev izvajamo tudi 

nacionalni projekt Rastem s knjigo, namenjen motivaciji mladih, dijakom prvih letnikov srednjih šol, 

za branje slovenskih avtorjev. V letu 2020 je veliko predstavitev odpadlo. 

 

Tabela 38: Informacijsko opismenjevanje uporabnikov 

  Število skupin Število obiskovalcev 

  Mladi Odrasli Skupaj Mladi Odrasli Skupaj 

Predstavitev elektronskih virov OK  4 4  68 68 

Rastem s knjigo OK  4 4  135 135 

Predstavitev e-virov zunaj 

knjižnice  
  9 9  250 250 

Informacijsko opismenjevanje 

zunaj knjižnice 
  6 6  167 167 

Rastem s knjigo zunaj knjižnice   1 1  26 26 

Skupaj    24   646 

 

6.8.2 Elektronski viri 

V  letu 2020 smo omogočali dostop do naslednjih naročenih elektronskih virov:  

- elektronske podatkovne zbirke: eBonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS 

INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, in Encyclopedia 

Britannica. 

- elektronske serijske publikacije: Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager 

online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske 

novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Pravna 

praksa, Zelena Slovenija in  Pressreader. 
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Tabela 39: Elektronski viri 

 2018 2019 2018/2019 2019 2020 2019/2020 

Število dostopnih e-virov  20 20 0% 20 20 0% 

Število  e-virov, dostopnih na daljavo 8 8 0% 8 8 0% 

Število dostopov na daljavo * 5652 4977 -13,56% 4977 5773 16% 

*število prvih prijav 

 

6.8.3 Posredovanje informacij 

Informacije beležimo preko aplikacije BelInfo. Namesto običajnih treh meritev smo zaradi epidemije 

lahko izvedli le eno tedensko beleženje. 

V letu 2020 je bilo posredovanih 21.913 informacij o gradivu in iz gradiva, od tega je bilo 187 

domoznanskih. 

 

Tabela 40: Posredovane informacije 

 

 

 

 

 

6.8.4 Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja 

Pri elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI sodelujemo že 15 let, vse od 

začetka, zadnjih pet let z odgovori po elektronski pošti. IZUM izvaja tudi pogovore v živo (klepete).  

V letu 2020 smo uporabnikom poslali skupaj 306 odgovorov po e-pošti, 193 odgovorov iz visokošolskih 

knjižnic, 95 iz splošnih knjižnic in 18 iz IZUM.  

 

 

 

 

6.8.5 Projekt Rastem s knjigo 

Program nacionalnega projekta Rastem s knjigo smo v letu 2020 za osnovnošolce izvajali že petnajsto 

leto, za srednješolce pa deseto leto. Nosilci projekta so Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo, 

Ministrstvo za šolstvo in šport in Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju z vsemi splošnimi 

knjižnicami. Namen projekta je popularizacija knjige in branja ter motivacija šolarjev za branje 

slovenskih avtorjev mladinskega leposlovja ter spodbuda njihovemu obiskovanju splošnih knjižnic.  

Zaradi ukrepov ob razglašeni pandemiji se je zaključek sezone zamaknil v novo, izvedba sezone 

2020/2021 pa v januar 2021. 

 

Rastem s knjigo 2020 za osnovnošolce  

Za aktualno sezono so na JAK-u za sedmošolce pripravili knjigo pisatelja Mateta Dolenca Kako dolg je 

čas. Zaradi izrednih okoliščin smo srečanja izpeljali le v štirih naših knjižnicah, za 7 skupin 

osnovnošolcev.   

Rastem s knjigo 2020 za srednješolce 

Za srednješolce je bila v šolskem letu 2020/21 izbrana knjiga Igorja Karlovška Preživetje.  

Aplikacija BelInfo – 3 tedne v letu 2020 

Število informacij iz gradiva in o gradivu 21.913 

Domoznanske informacije 187 
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6.9 Spodbujanje bralne pismenosti 

 

6.9.1 Mladi bralci – središče našega poslanstva 

Aktivnosti in strokovno delo na področju mladinskega knjižničarstva Mariborsko knjižnico umeščajo 

med tiste splošne knjižnice, ki pomembno in opazno soustvarjajo in razvijajo delo z mladimi bralci, na 

področju bralne kulture nasploh ter v prizadevanjih za široko prepoznavnost, umestitev in vsesmerno 

sobivanje s kakovostno knjigo, mladinsko književnostjo in ilustracijo.  

V številne prireditve, dejavnosti in projekte je v letu 2020 zelo posegla situacija, povezana s COVID-

19. Zato smo razmišljali o rešitvah ter možnih oblikah pristopov in poti k mladim bralcem, ki so se z 

različnimi vsebinskimi in izvedbenimi variantami prestavljali v glavnem v spletno okolje. Kljub vsemu 

je leto pomembno zaznamoval jubilejni, 20. Pravljični dan, ki je umetnost pripovedovanja slavil 

drugače, a vseeno slavnostno.  

 

6.9.2 Prireditve in dejavnosti za mlade bralce  

Vse prireditve in dejavnosti za otroke in mladostnike, ki že vrsto let veljajo za priljubljene in lepo 

obiskane, so zaradi posebne situacije doživele korenite spremembe in mnoge omejitve. Knjižnico so od 

bralcev po eni strani distancirale, po drugi pa so iskale možnosti, kako ohranjati povezanost s 

kakovostnim knjižničnim gradivom, branjem, vrtci, šolami in z mladimi uporabniki. Rednih oblik 

srečevanj je bilo res precej manj, odstrle pa so se nove poti, pa tudi nova in drugačna sodelovanja ter 

mestoma celo trajnejši zapisi v čas. Poglobili smo sodelovanje z RTV Maribor, z vzgojno-varstvenimi 

zavodi in z nekaterimi občinami z našimi enotami. 

Pripravili smo  334 prireditev za mlade bralce, ki so privabile 11.844 mladih in 6.954 odraslih, skupaj 

18.798 obiskovalcev. Od tega smo otrokom in mladostnikom v enotah knjižnice namenili 240 

prireditev, ki jih je obiskalo 12.740 obiskovalcev (8.367 mladih, 4.373 odraslih).  

Del prireditev smo, kot vsako leto, izvedli tudi izven knjižnice. Z njimi sledimo potrebam specifičnih 

skupin uporabnikov. Zunaj knjižnice smo pripravili 48 prireditev za mlade bralce, na katerih je bilo 

1.808 obiskovalcev (1.351 otrok in 457 odraslih). Pripovedovalci slovenskih splošnih knjižnic so v 

koordinaciji Mariborske knjižnice, kolikor je bilo možno in v zelo okrnjeni realizaciji, po Sloveniji 

izvedli 9 pravljičnih večerov za odrasle, ki se jih je udeležilo 324 obiskovalcev.  

Z objavami in spletnimi dogodki, smo skušali zapolniti vrzeli kulturnega in družabnega življenja. Za 

mlade bralce smo pripravili 46 spletnih prireditev z 4.250 ogledi. 

Med rednimi oblikami dejavnosti za mlade bralce so najmočneje zastopane pravljične ure. V nekaterih 

obdobjih leta 2020 smo morali žal tudi to obliko dela opustiti, trudili pa smo se ohraniti kontinuiteto in 

ji ves čas slediti s spletnimi pripovedovanji. Pravljične ure smo umeščali v dva pravljična termina rednih 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKw4iBqtvKAhWLWxQKHVIvBIcQjRwIBw&url=http://www.ludliteratura.si/umetnost-kritike/&psig=AFQjCNFRtvsQEg0urIqiO3GwTRjeNqK1qw&ust=1454579751095062
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2vbWZ9M7KAhULVxQKHeEVCOkQjRwIBw&url=http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/&bvm=bv.113034660,d.d24&psig=AFQjCNHuIT76HfKFbsZL5AR8mMcJLCm6oA&ust=1454152980109746
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pravljičnih ur obeh pionirskih knjižnic, zapolnjevali smo jih z raznovrstnimi pristopi pripovedovanja, 

ob uporabi slikaniškega gradiva, z radijskimi pravljicami in z zanimivim sodelovanjem z Občino Šentilj.  

V Pionirski knjižnici Rotovž smo v letu 2020 vstopili v tretjo sezono dejavnosti za mladostnike Kl(j)ub 

temu berem. V sklopu zaključene skupine bralcev so ob striparski umetnosti gostili ilustratorja, fizika 

in glasbenika Saida Bešlagića, načrtovali pa so tudi druženje z Boštjanom Gorencem. Skupina je zaradi 

epidemiološke situacije in kadrovskih sprememb po dveh srečanjih prenehala z delovanjem.   

V Pionirski knjižnici Rotovž smo nadgradil projekt, ki se je 2019 začel v okviru prizadevanj integracije 

otrok migrantov in nosi naslov Takalamaj ali  Pogovarjaj se z mano. V letu 2020  se je razmahnil v 

prostor dejavnosti za odrasle. Kot pomoč integraciji priseljencev smo srečanja naslanjali na spoznavanja 

in raziskovanja jezika skozi literaturo in po tej poti ohranjali stik z mladimi člani priseljenih družin. 

Pravljične vesele počitnice smo izvajali v 

manjšem obsegu. Zimske počitnice smo 

zastavili v celotedenske zgodbe v obeh 

pionirskih enotah,  v krajevnih knjižnicah pa 

smo pripravili enodnevne dogodke. V 

poletnem času smo v Pionirski knjižnici 

Rotovž sodelovali s Festivalom Lent in 

program prenesli v Mestnegi park  .  

V sodelovanju z Bolnišnično šolo Osnovne 

šole Bojana Ilicha smo ohranili sodelovanje 

ob izvajanju pravljičnih ur za najmlajše v 

bolnišnični oskrbi, vendar je bila ta oblika 

dela zaradi COVID-19 še posebej otežena.  

S Hokejsko bralno postavo smo nadaljevali bralna druženja in pogovore ob potovanjih na tekme in 

prvenstva. Skupaj s Hokejskim drsalnim klubom Maribor smo se morali prilagoditi splošni situaciji, ki 

jo je krojila epidemija. S projektom mladim športnikom ponudimo kakovosten način preživljanja časa 

ob organiziranem potovanju do 

prizorišč tekem državnega 

prvenstva in s skupino 28 hokejistov 

in hokejistk smo brali v januarju, 

februarju, avgustu, septembru, se ob 

vsebinah z otroki o prebranem tudi 

pogovarjali, iskali vzporednice z 

lastnimi izkušnjami in branje kot 

veščino povezovali tudi s športom.  

Mladi športniki in športnice ob 

zaključku projekta prejmejo 

priznanje, skozi bralno sodelovanje 

in številne prednosti, ki ga prenaša 

v njihove odnose, pa se širi tudi 

hokejska naklonjenost do knjižnice 

nasploh. Skozi leposlovno in 

strokovno literaturo smo mladim 

približali vedenje o tem, kakšna je 

razlika med informacijo in 

znanjem, kako znanje nastaja in kje 

ga hranimo. 

Načrtovana prireditev je zaradi 

epidemije odpadla.  
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Vodeni obiski otrok iz vrtcev in šol so ob rednih prireditvah za mlade bralce naša najpomembnejša 

oblika srečevanja, predstavljanja knjižnice in vabilo k novim vpisom in spodbujanju samostojnih in 

suverenih uporabnikov. Ohraniti smo jih uspeli za prvošolčke v začetku šolskega leta, ob spletnih 

druženjih s povabljenimi gosti, ter z nekaj obiski v obdobju brez ukrepov. 

Pripovedovanje z vodenimi obiski po knjižnici in z vključevanjem igrač in iger v programe, naša stalnica 

pri delu z otroki in z odraslimi s posebnimi potrebami in z ustanovami, ki izvajajo programe zanje, 

je bila prav tako močno okrnjena. 

Ustavljena so bila običajno zelo številna srečanja sedmošolcev ob projektu Rastem s knjigo ter 

razstavna dejavnost.  

Na srečanjih z ustvarjalci smo k otrokom pripeljali zanimive goste, čeprav nam je uspelo uresničiti le 

delček zamisli in dogovorov. Gostili smo pisateljico in filozofinjo dr. Tino Bilban, ilustratorja Ivana 

Mitrevskega, umetnika Mojco Andrej in Petra Andreja, ilustratorko Ano Zavadlav, ilustratorja, fizika 

in glasbenika Saida Bešlagića, pesnika, pisatelja, dramatika in režiserja Andreja Rozmana Rozo, 

pisateljico Majdo Koren. Večinoma smo tudi ta druženja morali prenesti v spletno okolje.   

Leto 2020 je ustavilo tudi sodelovanje z Lutkovnim gledališčem Maribor, ki smo ga skupaj poimenovali 

Iz knjige na oder. Neuresničena sta ostala velika dogodka Večer poezije in mladosti v organizaciji 

Knjižnice Duplek in Pozdrav prazniku poezije, ki ga ustvarja Center za bralno pismenost.   

 

Radijske pravljice in sodelovanje z RTV Slovenija - Radiem Maribor 

V letu 2019 smo vzpostavili zanimivo sodelovanje, ki pravljice v izvedbi naših pripovedovalcev prenaša 

tudi v radijski medij ter kakovostne pripovedovalske posnetke ohranja kot pomemben dokument. V letu 

2020 smo sodelovanje nadaljevali in ga celo nadgradili. Še posebej v trenutni situaciji je bilo pravo 

bogastvo imeti pester nabor tehnično in izvedbeno kvalitetno posnetega pripovedovalskega gradiva. Ne 

samo, da je polnilo sobotne oddaje Radia Maribor, temveč smo lahko z njimi po spletnih kanalih 

Mariborske knjižnice razveseljevali tudi naše najmlajše bralce, se povezovali z osnovnimi šolami in 

programi mariborskih kulturnih ustanov. Radijske pravljice je posnelo dvanajst naših pripovedovalcev, 

skupaj so posneli 97 večinoma ljudskih pravljic. Tako so ustvarili 43 otroških sobotnih radijskih oddaj 

na Radiu Maribor in 17 spletnih pravljičnih druženj Mariborske knjižnice. 

Slovenska knjižna ilustracija v Mariborski knjižnici  

Tokratna razstava izvirnih ilustracij ob 2. aprilu, mednarodnem 

dnevu knjig za otroke, je gostila ilustratorko Ano Zavadlav. 

Mariborsko knjižnico smo imeli namen ponovno spremeniti v veliko 

razstavišče izvirnih ilustracij in kakovostnih reprodukcij ter jo 

otvoriti s srečanjem z umetnico. Zaradi epidemije smo ilustracije Ane 

Zavadlav prestavili v spletno razstavo ter ji ob prazniku rojstnega dne 

velikega pravljičarja H. Ch. Andersena priključili še upodobitve 

njegovih pravljic iz slovenske slikaniške produkcije. V poletnem 

času smo ilustracije Ane Zavadlav predstavili na velikih plakatih na 

Rotovškem trgu.  

Že tradicionalno smo v povezavi z ilustracijo zasnovali skupno 

podobo Pravljičnega dne in jo naslonili na upodobitev Danijela 

Demšarja, ki je tudi avtor logotipa našega pripovedovalskega 

festivala. Pripravili smo plakate, spletno in talno razstavo, priponke 

in razglednice.  
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20. Pravljični dan  

Med 10. in 12. novembrom 2020 smo pripravili že 20. pravljični dan 

in ga naslovili  V zenitu zgodb in pripovedovanja. V okoliščinah, ko 

prireditve na javnih mestih niso bile dovoljene, smo v aplikaciji 

ZOOM za otroke dveh osnovnih šol pripravili literarna dogodka s 

pesnikom, pisateljem, dramatikom in režiserjem Andrejem 

Rozmanom – Rozo in z mladinsko pisateljico Majdo Koren. Na spletni 

strani in na Facebook strani Mariborske knjižnice smo objavili video 

posnetke pravljic, ki smo jih posneli v ta namen. Pripovedovale so 

naše pravljičarke Zdenka Gajser, Lea Hedl in Agica Kovše. V 

spremljevalnem programu smo pripravili razstavi 20 let Pravljičnih 

dni Mariborske knjižnice in ju umestili na pločnik pred osrednjo 

Knjižnico Rotovž in kot virtualno razstavo v artsteps.com. V okviru 

promocije smo se povezali z Radiem Maribor, ki že leta spremlja 

umetnost pripovedovanja v Mariborski knjižnici, in vse tri dneve na 

radijskih valovih popestrili s pravljicami. Projekt je tudi tokrat 

sofinancirala Javna agencija za knjigo RS.     

Pravljični večeri za odrasle  

V 2020 je projekt Pravljični večeri za odrasle, pri katerem sodeluje 22 

slovenskih splošnih knjižnic, stopil v enajsto leto. Povezal je že 14 

pripovedovalcev iz sodelujočih knjižnic in 4 gostujoče. Zaradi 

ukrepov, povezanih z pandemijo, nam je od 18 načrtovanih velerov 

uspelo uresničiti 9 dogodkov.  

 

Pikina bralna značka  

Tudi v letu 2020 smo sodelovali v projektu Pikina bralna značka, ki 

ga vodi Knjižnica Velenje. Otroci so prebirali knjige s Pikinega 

priporočilnega seznama in vtise zapisovali v Pikino beležnico, ki so 

jo po prebranih knjigah prinesli v knjižnico in za spodbudo prejeli 

priznanje in Pikin gumbek. Projekt je  potekal v Knjižnici Kamnica in 

Knjižnici Pobrežje. 

 

Bralnice pod slamnikom  

Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom, ki ga pripravlja založba MIŠ, je usmerjen v 

motiviranje za branja ter v promociji knjige in branja povezuje založnike, knjižnice, šole, vrtce in 

avtorje. Festivalu smo se priključili tudi v letu 2020 in v juniju pripravili dva spletna dogodka, ki sta 

bila sicer marca načrtovana v Pionirski knjižnici Nova vas. Ob pogovoru o knjigi Kaj sploh je to? Smo 

gostili pisateljico, kritičarko, znanstvenico in predsednico Slovenske sekcije IBBY dr. Tino Bilban ter 

ilustratorja Ivana Mitrevskega V okviru projekta je potekalo še skupno ustvarjanje stripa otrok in 

ilustratorja Ivana Mitrevskega, ki so se mu pridružili tudi člani Hokejske bralne postave. 
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Projekti v sodelovanju z društvom MARS  

Z društvom MARS smo sodelovali pri Kulturnem dnevniku, programu, ki je namenjen mariborskim 

osnovnošolcem tretjih in petih razredov. Otroci v okviru projekta obiščejo različne kulturne ustanove in 

se v njih seznanijo s poklici v kulturi in umetnosti. V Pionirski knjižnici Rotovž so spoznali delovanje 

splošne knjižnice in poklic knjižničarja ter prisluhnili tudi pravljici. Naše povezovanje smo obogatili z 

izvedbo počitniških aktivnosti, pozimi v Vetrinjskem dvoru, poleti v okviru Art Kampa v Mestnem 

parku. 

 

#športajmoinberimo 

Program #športajmoinbereimo 2020 ima korenine v dogodku, ki ga je Mariborska knjižnica pripravila 

v Evropskem tednu športa  in  Nacionalnem mesecu skupnega branja 2019. Takrat so trije vrhunski 

športniki, mag. Katja Koren Miklavc, Primož Kozmus in Mitja Robar, spregovorili mladim športnikom 

- dijakom in učencem o branju, izzivih športne kariere in o pomenu mentalne priprave ter tako povezali 

šport in branje. Pozitivni odzivi na #športajmoinbereimo 2019 so spodbudili Olimpijski komite 

Slovenije – Združenje športnih zvez, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, Zavod RS za šolstvo, Javno agencijo za knjigo, Združenje splošnih knjižnic ter naš Center za 

spodbujanje bralne pismenosti (izvršni producent) k razvoju  programa #športajmoinberimo 2020. 

Namenjen je tako učencem s statusom športnika kot dijakom, vključenim v športne oddelke. Rezultat 

tega sodelovanja so smernice za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami. 

Vodilo programa je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim 

športnikom želimo predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko treniranja 

možganov napredujejo tudi kot športniki. Vplivati želimo na njihov odnos do branja ter širiti védenje, 

da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem 

osebnem in športnem življenju.  

Naš Center za spodbujanje bralne pismenosti je koordinator zdaj že nacionalnega medresorskega 

programa, za katerega smo pridobili sredstva Olimpijskega komiteja. K sodelovanju smo povabili 

Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja v Kopru in Mestno knjižnico Kranj in program  izpeljali 17., 24. in 

30. septembra 2020 (Koper, Maribor in Kranj). Z mladimi športniki iz Gimnazije Koper so spregovorili 

Rajmond Debevec, Špela Ponomarenko Janić in Matej Žniderčič, dijaki III. gimnazije Maribor so 

prisluhnili mislim Filipa Flisarja, Tine Šutej in Aleša Zemljiča, dijakom Gimnazije Franceta Prešerna 

in Gimnazije Kranj so popotnico za športno in akademsko pot podarili Sara Isaković, Tjaša Ristić in 

Rožle Prezelj.  

 

 

6.9.3 Prireditve in dejavnosti za odrasle bralce 

V turbulentnem letu 2020 smo organizirala in izpeljala skupaj 147 prireditev za odrasle bralce, ki jih 

je obiskalo 24.858 obiskovalcev. 43 prireditev je bilo domoznanskega značaja, te si je ogledalo 14.697 

obiskovalcev. 

V enotah knjižnice smo izvedli 94 prireditev. Skupno število obiskovalcev prireditev za odrasle v 

prostorih knjižnice je bilo 20.475, od tega je bilo mladih 2.921, 17.500 odraslih in 54 starejših. V skupno 

število prireditev ni vštet močno okrnjen sklop študijskih krožkov, ki so beleženi pri Univerzi za tretje 

življenjsko obdobje. 

Tudi tokrat smo vsebinsko pomemben del prireditev za odrasle prenesli in izvedli izven svojih prostorov. 

Tako smo na različnih lokacijah po mestu in okolici ter drugih krajih po Sloveniji izvedli 44 prireditev. 

Nanje je prišlo 3.695 obiskovalcev, od tega 511 mladih in 3.184 odraslih. 

Zaradi epidemioloških razlogov je Mariborska knjižnica del načrtovanih prireditev in dogodkov izvedla 

v spletni različici. V dveh periodah popolnega zaprtja smo na različnih virtualnih platformah izvedli 9 

dogodkov, ki si jih je do konca leta 2020 ogledalo skupno 688 uporabnikov. 
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Sezono prireditev 2020 smo zastavili v skladu s programskimi načrti. Kot vsako leto smo nameravali  

programu dodati nekaj novosti in novih sodelovanj ter tako nadgraditi stalno spreminjajoči se mozaik 

dogodkov, dejavnosti in povezovanj. Nosilna cikla sta ostala Literarne postaje in Odprti horizonti ter 

cikel pogovorov in predavanj Branje za življenje. Vse večji interes beležimo pri organizaciji in 

izvajanju bralnih klubov. Specifika pa je zagotovo bila prenos dela načrtovanih prireditev in dogodkov 

v virtualno okolje. Na tem mestu omenjamo nekaj izstopajočih dogodkov, ki so zaznamovali sicer 

močno okrnjeno sezono, a so toliko bolj odmevali v javnosti.  

Odprtje sezone je pripadlo alpinistoma Mariji in Andreju Štremflju, ki sta gostovala v ciklu Branje za 

življenje. Publiko v Minoritski cerkvi Lutkovnega gledališča Maribor sta navdušila z lucidnostjo in 

umerjenostjo.  

Izjemen emocionalni in simbolni naboj pa je imela prva Literarna postaja sezone: starosti in očaka 

slovenske literature in literarne zgodovine, Zorko Simčič in France Pibernik, sta v popolnjeni Veliki 

dvorani Lutkovnega gledališča predstavljala knjigo – intervju Dohojene stopinje. Ob tej priložnosti je 

Zorko Simčič iz rok župana Mestne občine Maribor prejel mestni pečat. Ponovno smo obeležili tudi 

mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta; na Osnovni šoli Starše je gostovala razstava Zvezdna 

proga. 

 

Literarna postaja z Zorkom Simčičem in Francetom Pibernikom v  

Lutkovnem gledališču Maribor. (Foto: Branimir Ritonja) 

 

Februar in kulturni praznik je zaznamoval pogovor s pisateljico in mladinsko avtorico Janjo Vidmar. Na 

kulturni praznik smo s slavnostno podelitvijo nagrad v Čitalnici Rotovž zaključili natečaj Pripovedi iz 

moje knjižnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Slavnostni zaključek natečaja Pripovedi iz moje knjižnice v Čitalnici Rotovž.  

(Foto: Aleš Šopinger) 
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V Knjižnici Rotovž je na lep odziv naletelo predavanje o sodobni ukrajinski literaturi z naslovom Iz 

obrobja v središče. Predavala je dr. Janja Vollmaier Lubej, ki je vodilna prevajalka ukrajinskih sodobnih 

avtorjev in avtoric v slovenščino. Knjižnica Hoče je sodelovala pri organizaciji in izvedbi pogovora z 

Mitjo Čandrom o njegovem romanesknem prvencu Slepec, v ruški enoti pa smo gostili odmevno in zelo 

obiskano predavanje Borisa Hajdinjaka o slovenskih žrtvah Auschwitza. 

Marca in aprila nam je smele prireditvene načrte prekrižalo prvo zaprtje knjižnice in prepoved izvajanja 

prireditev v živo. Del načrtovanih dejavnosti je v tem času prestavila v virtualno okolje  krizna delovna 

skupina za spletne objave in družbena omrežja (več o njenem delovanju je navedeno v poglavju 8.3). V 

novih okoliščinah smo za sodelovanje prosili »obraze Mariborske knjižnice«, skupino vidnih osebnosti 

iz široke družbene scene, ki so podporniki knjižnice. Marko Radmilovič, Danaja Lorenčič, Jerneja 

Ferlež, David Bedrač in Bojan Sedmak so se  prijazno odzvali in na platformah Facebook in Instagram 

delili spodbudne misli in refleksije. 

Junija so se postopoma začele odvijati 

prireditve v živo. Odpovedani aprilski festival 

Slovenski dnevi knjige v Mariboru je v okrnjeni 

obliki potekal med 19. in 24. junijem. Edina 

fizična festivalska manifestacija je bilo Knjižno 

mesto pod arkadami, kjer smo v sklopu širše 

akcije vzpostavili stojnico z odpisanimi 

knjigami. Na Rotovškem trgu smo tradicionalno 

priredili pogovor z osrednjim gostom festivala, 

pesnikom Andrejem Brvarjem. V virtualnem 

okolju je pogovor promovirala premišljena 

promocijska akcija, ki je vključevala literarne 

drobce Brvarjeve nove pesniške zbirke Fusnote.  

 

V sklopu Muzejske noči na 

Židovskem trgu smo ob koncu 

meseca skupaj s Sinagogo 

Maribor in Beletrino izvedli lepo 

obiskane Odprte horizonte z 

Markom Radmilovičem, ki mu je 

izšel romaneskni prvenec 

Kolesar. 

 

Odprti horizonti s Markom 

Radmilovičem na Židovskem trgu 

(Foto: Domen Kodrič) 

Poznopoletno dogajanje se je ob upoštevanju epidemioloških ukrepov odvijalo v več enotah knjižnice. 

V sklopu Skodelice besed, skupine, ki se redno srečuje v Knjižnici Šentilj, smo gostili domačina, 

novinarja Žana Dolajša. V soorganizaciji Knjižnice Hoče je v Športnem parku Hoče svojo knjigo 

Kilometer nič predstavila Lora Klinc, partnerka kolesarja Primoža Rogliča. V Knjižnici Nova vas se je 

predstavilo esperantsko železničarsko društvo.  

Izjemno pozornost publike je pritegnil literarno – domoznanski sprehod Čez stari most s Tonetom 

Partljičem, ki smo ga pripravili skupaj z Univerzitetno knjižnico Maribor. Dogodek z začetkom pri 

Knjižnici Tabor smo zasnovali kot alternativo načrtovanemu izletu v Pesnico v sklopu Slovenske 

literarne poti, z njim pa smo počastili Partljičev visok življenjski jubilej. Zaradi predpisanih omejitev 

smo morali dogodek omejiti na 50 obiskovalcev, zato smo septembra zaradi velikega zanimanja izvedli 

ponovitev. 
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S Tonetom Partljičem na literarno – domoznanskem 

sprehodu ob Stolnici.  

(Foto: Branimir Ritonja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembra smo uspeli realizirati edino filmsko 

projekcijo v sklopu cikla ruskega filma, naš Center 

za vzpodbujanje bralne pismenosti pa je izvedel 

enega od treh vseslovenskih dogodkov 

medresorskega programa #športajmoinberimo v 

letnem avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.  

#športajmoinberimo s Filipom Flisarjem, Tino Šutej in 

Alešem Zemljičem v Avditoriju LGM. (Foto: OKS) 

 

 

 

 

Zgodnja jesen je bila namenjena bralnemu dogodku Združene države poezije v Knjižnici Janka Glazerja 

Ruše, pa tudi Marpurgom Zlate Vokače Medic. Roman je navdihnil nastanek opere Marpurgi v SNG 

Maribor in bil ponatisnjen pri Beletrini. Ob tem je Mariborska knjižnica skupaj s Sinagogo Maribor 

zasnovala obsežno dvojezično razstavo Marpurgi: med zgodovino in literarno svobodo. Razstava je 

doživela odprtje ob premieri opere v SNG Maribor in je stala v fojerju gledališča v času predvajanja 

opere, nato pa smo jo preselili v prostore Mestne občine Maribor.  

Združene države poezije v Knjižnici Janka Glazerja Ruše                             Razstava Marpurgi med zgodovino in 

Peter Andrej, Željko Perović, Ivo Stropnik in Bojan Sedmak                              literarno svobodo v SNG Maribor  

(Foto: Aleš Šopinger)                                                                              avtorja, Boris Hajdinjak in Klemen Brvar.  

(Foto Domen Kodrič) 
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Nova epidemiološka zaostritev je odnesla večino jesenskega programa, vključno z okroglo mizo o 

dramatiki Stanka Majcna, ki smo jo pripravljali skupaj z Borštnikovim srečanjem, in Literarno postajo 

z Dževadom Karahasanom, uglednim bosanskim piscem. Ponovno smo del načrtovanih dejavnosti v 

prilagojeni obliki prenesli v virtualno okolje. 

V decembru je v sozaložbi s Sinagogo Maribor izšel dvojezični razstavni katalog Marpurgi: med 

zgodovino in literarno svobodo. Pred prazniki smo posneli tudi prvo e-Literarno postajo. V njej smo 

gostili Zorana Predina, ki mu je pri Literi izšel romaneskni prvenec Mongolske pege. Pogovor je bil 

naložen na YouTube kanal Mariborske knjižnice in je javno dostopen – delili so ga med drugim že v 

Knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica. Na kanal smo naložili tudi posnetek pogovora s španskim 

pisateljem Jesusom Carrascom, ki smo ga v živo gostili oktobra 2019. 

V okrnjenjem obsegu smo bralno kulturo krepili z bralnima kluboma v Čitalnici Rotovž in Knjižnici 

Selnica ob Dravi. Moderatorki sta izbirali kakovostne knjige iz slovenske in svetovne literature, bralna 

kluba imata stalno jedro obiskovalcev. Posebno mesto ima bralni klub v Knjižnici Tabor, kjer se 

sestajajo člani Zavoda Franko in je namenjen bralcem z duševnimi težavami. Specifični stik športa in 

bralne kulture pokriva bralni klub Hokejska bralna postava, ki je organiziral predstavitev Bralne značke 

za odrasle za starše športnikov. Omeniti je potrebno tudi krog entuziastov okoli Skodelice besed, ki se 

srečujejo v Knjižnici Šentilj. Koordinatorka in izvajalka Vida Koren ob pomoči vodje knjižnice 

tedensko skrbi za pester program, ki dobro pokriva potrebe okolja. V Knjižnici Selnica so do prvega 

zaprtja imela domicil likovna predavanja, ki jih dvakrat mesečno vodi Kaja Lukač, likovna pedagoginja 

in slikarka. Pozornost obiskovalcev in mimoidočih je vzbudila razstava o reviji Otrok in knjiga pod 

arkadami Čitalnice Rotovž. 

Več kot desetletje izvajamo Bralno značko za odrasle, od leta 2015 s svojim priporočilnim seznamom, 

ki ga oblikujemo tematsko, vsebinsko pa vključujemo v aktualna dogajanja v knjižnici. Tudi v letu 2020 

smo razdelili okoli 600 bralnih mapic, bralci pa so lahko izbirali med 25 naslovi knjig. Promocija bralne 

značke je intenzivneje potekala po družbenih omrežjih. Izpolnjene mape je oddalo okoli 40 sodelujočih. 

Zaključna prireditev je bila zaradi epidemije odpovedana, udeleženci so prejeli priznanja in priložnostne 

nagrade po pošti. 

 

Spremljajoče dejavnosti in sodelovanja 

Ohranili smo sodelovanja iz preteklih let in ga nadgradili še z nekaterimi novimi povezavami, ki so se 

tokrat vzpostavljale zlasti v virtualnem okolju. V pomanjkanju lastnih ustreznih prostorov sta bila glavna 

prireditvena partnerja Lutkovno gledališče Maribor in SNG Maribor. Okrepili smo stike in sodelovanja 

tudi z drugimi sorodnimi kulturnimi institucijami in akterji v mestu: Mladinskim kulturnim centrom 

Maribor, Univerzitetno knjižnico Maribor in Sinagogo Maribor. Vsebinsko in organizacijsko smo 

neposredno in posredno vpleteni v vse večje literarne festivale v Sloveniji, zlasti vidno vlogo igramo v 

Slovenskih dnevih knjige v Mariboru, pa tudi s Prangerjem smo tvorno sodelovali. Stalen vsebinski 

partner smo tudi pri festivalu Borštnikovo srečanje, že osmo sezono pa smo, čeprav zelo okrnjeno, 

izvedli Ruski filmski cikel v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana in Ruskim centrom Maribor. Ob 

dolgoletni prisotnosti in sodelovanju pri obeležitvi dneva spomina na žrtve holokavsta, Glazerjevih 

dnevih, dogodku Poezija povezuje, dobro sodelujemo tudi z založniki, med stalnimi partnerji so založbe 

Beletrina, Goga, Litera in Pivec.  

 

6.9.4 Center za spodbujanje bralne pismenosti  

Center je namenjen knjižničarjem vseh slovenskih splošnih knjižnic z dolgoročnim ciljem, zagotoviti 

relevantne informacije o dogajanjih na področju bralne pismenosti in usmerjanje delovanja posameznih 

knjižnic na tem področju. Njegova permanentna naloga je v slovenski knjižnični prostor prinesti tiste 

strokovne vsebine, tako v obliki izobraževalnih ali strokovno izpopolnjevalnih dogodkov kot v obliki 

strokovnih prispevkov ali monografij, ki bodo vplivale na izboljšanje kompetenc strokovnega kadra v 

knjižnicah. Center je v letu 2020 (na pobudo Ministrstva za kulturo) prevzel nacionalno koordinacijo 

za področje bralne kulture med splošnimi knjižnicami v okviru kulturno umetniške vzgoje (KUV) 
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ter postal nosilec snovanja in izvajanja nacionalnega medresorskega programa za spodbujanje 

branja med mladimi športnicami in športniki #športajmoinberimo.  

Težišče dela Centra se je v letu 2020 nagnilo na tisto vsebinsko področje, kjer deluje kot bibliotekarski 

specializirani center v okviru nalog Mariborske knjižnice kot osrednje območne knjižnice. Na drugem 

vsebinskem področju je Center za spodbujanje bralne pismenosti vezan na program v lokalnem okolju 

knjižnice. S tem sklopom Center spodbuja zavedanje o pomenu bralne pismenosti ter izkušnje s tega 

področja prenese v sodelovanje in povezovanje z različnimi akterji v slovenskem prostoru. Z izbranimi 

dogodki smo v letu 2020 želeli izpostaviti pomen knjižnic in knjižničarjev pri spodbujanju bralne 

pismenosti in ob tem poudariti, da problem bralne pismenosti ni le problem mladih, temveč predvsem 

in tudi odraslih 

Aktivnosti centra, ki so neposredno vezane na Mariborsko knjižnico, so cikel pogovorov Branje za 

življenje, Hokejska bralna postava, srečanja za srednješolce (#športajmoinberimo, praznik poezije),  

informacijsko opismenjevanje za učitelje ter strokovna predavanja o bralni pismenosti ter zavezanost 

branju. 

 

Cikel pogovorov Branje za življenje 

Cikel pogovorov z naslovom Branje za življenje smo pričeli v letu 2018, ob prvem nacionalnem mesecu 

skupnega branja. Namen pogovorov v tem ciklu je, da v ospredje postavimo strokovno literaturo, hkrati 

pa v goste povabimo praviloma posameznike, ki niso literarni ustvarjalci, a pri svojem delu in s svojim 

delom poudarjajo pomen branja za posameznikov razvoj in razvoj celotne družbe. V letu 2020 so tako 

pomen branja za različna življenjska obdobja in različne življenjske situacije osvetlili vrhunska alpinista 

Marija in Andrej Štremfelj ter pisateljica Janja Vidmar. Zaradi epidemije je bil cikel izpeljan v 

okrnjenem obsegu. Sta pa oba pogovora pritegnila tudi medijsko pozornost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branje za življenje z Janjo Vidmar,        Branje za življenje z zakoncema Štremfelj 

 februar 2020, (Foto Tanja Lužar),          januar 2020  

 

Strokovna predavanja 

Strokovna predavanja Centra za spodbujanje bralne pismenosti so bila vezana predvsem na izvajanje 

predavanj preko zoom aplikacije. Izpeljali smo tri predavanja: prvo v sklopu strokovnega dogodka ABC 

bralne pismenosti II (predavanje z naslovom #športajmoinberimo: medresorski nacionalni program 

za spodbujanje branja med mladimi športnicami in športniki), drugo smo vezali na dogodek Sekcije 

za splošne knjižnice pri ZBDS, ki v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic vsako leto pripravi 

predstavitev nagrajenih projektov razpisa Združenja iz predhodnega leta (predavanje z naslovom 

Hokejska bralna postava), tretje predavanje, ki je imelo naslov »Bralna kultura kot podstat za 

kulturo vodenja « pa smo pripravili za študente bibliotekarstva na drugi stopnji.  Ob tem smo izpeljali 

tudi dve predavanji v fizičnem  okolju.  

V »živo« smo izpeljali predavanje 26. avgusta na OŠ Prežihov Voranc v sklopu izobraževalnih vsebin, 

in sicer Učitelj/učiteljica in knjižničar/knjižničarka skupaj na poti uresničevanja Nacionalne 

strategije za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019 – 2030. Izobraževanje je trajalo uro in pol ter 
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v središče postavilo nacionalno strategijo, spodbujanje procesa branja ter predstavitev zanimivih 

knjižnih novosti za pedagoški kader. Predavanja se je udeležilo 45 učiteljev in učiteljic.  

Vsebinske temelje programa #športajmoinberimo smo predstavili v obliki predavanja na medresorskem 

nacionalnem posvetu z naslovom Branje kot vrednota?, ki je potekalo v Cankarjevem domu. 

Predavanje je trajalo 50 minut, predavali so Aleš Šolar, Nives Markun Puhar in dr. Sabina Fras Popović, 

sodelovalo je 25 udeležencev.  

 

 

6.9.5 Revija Otrok in knjiga 

V letu 2020 so izšle vse tri načrtovane številke, in sicer v skupnem obsegu 360 strani in  skupni nakladi 

2.100 izvodov.  

Številka 107 (112 strani) je izšla septembra, številka 108  (128 strani) v 

začetku novembra in številka 109 (120 strani) v prvi polovici januarja 

2021. Dinamika izhajanja je bila premaknjena v drugo polovico leta 

zaradi pozne odločbe o sofinanciranju (dobili smo jo šele meseca 

septembra) in podpisa pogodbe z JAK šele v oktobru 2020 ter 

pomembnih jesenskih dogodkov na področju mladinske književnosti, s 

katerimi so povezani tudi prispevki v reviji (podelitev večernice, 

simpozij na Očesu besede, simpozij Bralne značke, podelitev  nagrade 

Kristine Brenkove in  zlatih hrušk).                                                 

Revija je že več let vključena v naslednje tuje podatkovne baze: MLA 

International Bibluiography, NY, USA in Ulrichʼs Periodicals 

Directory, R. R. Bowker, NY, USA ter EBSCO Information Services. 

Od leta 2015 je revija s svojo elektronsko verzijo dostopna v DLIB 

(digitalno knjižnico Slovenije), od 2016 pa tudi na portalu JAK 

www.revije.si. 

 

Člani uredniškega odbora revije so bili: dr. Meta Grosman (strokovnjakinja s področja branja, tudi 

dolgoletna predsednica Bralnega društva Slovenije), dr. Gaja Kos (literarna kritičarka, predsednica 

Društva slovenskih literarnih kritikov, urednica, pisateljica in prevajalka), mag. Darja Lavrenčič Vrabec 

(vodja Pionirske - Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana), dr. 

Peter Svetina (večkrat nagrajeni avtor mladinske književnosti, literarni zgodovinar in predavatelj 

slovenske književnosti na Univerzi v Celovcu), Maja Logar (vodja službe za mlade bralce v Mariborski 

knjižnici), Tatjana Pregl Kobe (umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka, pesnica in pisateljica), dr. 

Barbara Pregelj (dr. literarnih znanosti, docentka za literaturo na Univerzi v Novi Gorici, prevajalka, 

promotorka branja ter urednica) in  urednica revije Darka Tancer-Kajnih. Člani uredniškega odbora iz 

tujine: dr. Gloria Bazzocchi (Univerza v Bologni), dr. Juan Kruz Igerabide (Univerza Baskovske dežele) 

in dr. Dubravka Zima (Pedagoška fakulteta Univerze v Zagrebu).  

Tajnik uredništva je bil Robert Kereži. 

V 47. letniku revije je bilo objavljenih 59 prispevkov, sodelovalo je  40 različnih avtorjev besedil: 

Susana Aliano Calales, Barbara Baloh, Jana Bauer, Tina Bilban, Eda Birsa, Meta Blagšič, Sašo Dolenc, 

Melita Forstnerič Hajnšek, Boštjan Gorenc Pižama,  Nada Marija Grošelj, Barbara Hanuš, Dragica 

Haramija, Jure Jakob, Igor Karlovšek, Alenka Kepic Mohar, Manica Klenovšek Musil, Samanta Kobal, 

Polona Konjedic, Gaja Kos, Marko Kravos, Maja Logar, Petra Mikeln, Vinko Möderndofer, Igor 

Oleynikov, Tanja Petrič, Petra Potočnik,  Barbara Pregelj, Slavko Pregl, Tatjana Pregl Kobe, Vesna 

Radovanovič, Andrej Rozman Roza, Igor Saksida, Peter Svetina, Darka Tancer-Kajnih, Bojan Tomažič, 

Tatjana Tratnik Pogačar, Petra Vidali, Vojko Zadravec, Renata Zamida, Jack Zipes,  

 

  

http://www.revije.si/
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Razen avtorjev znanstvenih in strokovnih besedil so sodelovale še 4 prevajalke (Marjeta Gostničar 

Cerar, Polona Konjedic, Katarina Kogej in Barbara Pregelj) in 3 ilustratorji, ki so prispevali ilustracije 

za naslovnice (Maja Kastelic, Igor Šinkovec, Igor Oleynikov). Objavljenih je bilo še 25 barvnih likovnih 

prilog 19 ilustratorjev (Zvonko Čoh, Suzi Bricelj, Danijel Demšar, Tina Dobrajc, Jelka Godec Schmidt, 

Manica Klenovšek Musil, Tanja Komadina, Kaja Kosmač, Pšenica Kovačič, Polona Lovšin, Marjan 

Manček, Jelka Reichman, Alenka Spacal, Damijan Stepančič, Ana Lucija Šarić, Igor Šinkovec, Gorazd 

Vahen, Huiqin Wang, Anja Zavadlav). 

Revijo je lektorirala Darka Tancer-Kajnih. 

Pomembnejši tematski sklopi so bili:  

- sodobna slovenska poezija in proza 

- sodobna slovenska knjižna ilustracija 

- kakovostne poučne knjige 

- prevajanje (slovenske) mladinske književnosti 

- vpliv sodobne tehnologije na otrokov bralni razvoj  

- intervjuji z ustvarjalci  (s finalisti večernice, z Andersenovim nagrajencem za ilustracijo in 

mednarodno uveljavljeno založnico ter prevajalko) 

- avtorefleksije ilustratorjev  

- poročila o aktualnih nagradah, priznanjih, jubilejih, kongresih in drugih dogodkih 

- ocene novejše knjižne produkcije (objavljenih je bilo 8 recenzij). 

 

Otrok in knjiga je še zmeraj edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti, 

književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Od začetka (prva številka je izšla avgusta 1972) izhaja 

s pomočjo državne subvencije. 

  

 
 

 

6.9.6 Druge publikacije Mariborske knjižnice 

Razstavni katalog Marpurgi med zgodovino in literarno svobodo avtorjev Borisa Hajdinjaka in 

Klemna Brvarja je rezultat sodelovanja med Mariborsko knjižnico in Sinagogo Maribor. Ustanovi sta v 

letu 2020 prispevali k celostni osvetlitvi Marpurgov, kultnega in znova ponatisnjenega romana Zlate 

Vokač Medic, z dvojezično in premično istoimensko razstavo.  

Tako kot razstava katalog pretresa zgodovinska dejstva in licentio poetico ter predstavlja avtorico in 

njeno življenjsko pot. Prinaša več novih poudarkov in spoznanj o starejši in sodobni preteklosti našega 

mesta in njegove vpetosti v širši prostor.  
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Katalog, ki dopolnjuje vsebino razstave v slovenskem in angleškem jeziku z bogato slikovno opremo, 

je trajna sled »leta Marpurgov«. Natisnili smo ga v 300 izvodih in ga razposlali po vseh knjižnicah in 

pomembnejših kulturnih institucijah po Sloveniji. 

 

 
 

 

 

6.9.7 Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel  

738 vpisanih članov v študijskem letu 2019/20 

490 vpisanih članov v študijskem letu 2020/21 

_______________________________________________________________________________ 

40 študijskih skupin 

649 članov študijskih krožkov 

428 srečanj na študijskih krožkih 

4.492 obiskov na študijskih krožkih 

Študijsko leto 2019/20 smo zaradi razglasitve epidemije predčasno zaključili že 13. marca. Od 

načrtovanih mesečnih srečanj smo izvedli samo dvoje predavanj, z udeležbo 60 obiskovalcev. Člani so 

opravili 8 strokovnih ekskurzij po Sloveniji, ki se jih je udeležilo 397 slušateljev. V tujino so se 

odpravili 1 krat – 12 slušateljev. V okviru Knjižničnega cikla smo izvedli 439 prireditev (vključno s 

srečanji na študijskih krožkih), ki se jih je udeležilo 4.961 slušateljev.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje Romane Dobnikar Šeruga (foto Nataša Konec) 
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Študijsko leto 2020/21 smo pričeli zelo optimistično, vendar s precejšnim upadom vpisanih, sredi 

oktobra pa je delovanje znova zastalo. Samo 3 skupine so nadaljevale z delom z uporabo zoom 

aplikacije: španščina, angleščina in italijanščina. Druge skupine se niso odločile za delo v online obliki. 

Članom Knjižničnega cikla smo dodelili gesla za uporabo Knjižnice s kavča, na Fb strani Mariborske 

knjižnice je bila formirana tudi skupina Knjižnični cikel. 

Vključeni smo v mrežo članic Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Prav tako smo kot 

partner vključeni v Strateški svet Informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (ISIO). 

Vodja knjižničnega cikla se je v novembru udeležila dvodnevnega zoom posveta, ki ga je organiziral 

Andragoški center Slovenije.  

Zaradi situacije covid ni bilo javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja 

odraslih in tako smo ostali brez načrtovanih sredstev. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vinko Ošlak, predstavitev knjige 

Blejski zvon (foto Nataša Konec) 

 

 

 

6.9.8 Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami in ranljive skupine  

Večino načrtovanih aktivnosti in programov za vključevanje uporabnikov s posebnimi potrebami in 

drugih ranljivih skupin smo izvedli pred epidemijo in v vmesnih obdobjih, ko so razmere to dopuščale. 

Po uvedbi epidemije smo, žal, večino programov za ranljive skupine začasno prenehali izvajati ali pa 

smo jih izvajali v omejenem obsegu in na prilagojen način. Člane invalidskih društev smo o storitvah 

knjižnice, kot so spletni vpis, dostop do zvočnih knjig, e-knjig, drugih e-virov, poslušanja pravljic na 

naši spletni strani idr., obveščali preko spletnih orodij in portala Sveta invalidov pri Mestni občini 

Maribor, tudi v formatu, primernem za slepe in slabovidne.  

Naše stalne storitve za uporabnike s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine, ki jih izvajamo že 

vrsto let, so podrobneje predstavljene v posameznih poglavjih (Izposoja na domu, Izposoja v bolnišnico, 

premične zbirke itd.), v nadaljevanju pa so prikazane vsebine, ki smo jih dodatno izpeljali v letu 2020.  

- Obisk otrok z avtizmom v knjižnici: Pionirska knjižnica Rotovž, 6. 1. 

- Program začetne integracije priseljencev, ki obiskujejo tečaj slovenskega jezika na 

Andragoškem zavodu (vključevanje ekonomskih migrantov, ki pri nas že delajo ali so prišli v 

Slovenijo v okviru združitve družin).  Predstavitev knjižnice in gradiva za pomoč pri 

spoznavanju osnov slovenskega jezika. Pionirska knjižnica Rotovž,  13. 1., 16. 1. in 30. 1. 

- Program socialne aktivacije za albanske ženske »Aktivno živim v Sloveniji« - v sodelovanju z 

Andragoškim  zavodom. Predstavitev knjižnice s povabilom k vpisu, spoznavanjem in 

podelitvijo izkušenj: Pionirska knjižnica Rotovž,  20. 1. in 17. 9.   

- Program Takalamaj za odrasle (Pogovarjaj se z menoj) smo vpeljali po obiskih začetne 

integracije priseljencev, ki se želijo izpopolniti v znanju slovenskega jezika. Pionirska knjižnica 

Rotovž, 12. 2.; 19. 2; 26. 2. 
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- Program zmanjševanja socialne izključenosti za osebe s težavami v duševnem zdravju za člane 

Zavoda Franko: od januarja  do marca: 5 bralnih srečanj in skupna izdelava video posnetka s 

predstavitvijo knjižnice. 

- Pisateljski dvoboj v Knjižnici Pobrežje, 6.3.: predstavitev pisateljice dr. Vesne Novak in 

pisatelja Stana Dirdenyja: skupinski obisk varovancev VDC Sonček Maribor.  

- Afriška nedelja: pripovedovanje afriških pravljic, Pekarna: Hladilnica, 11. 10. 

- Priprava osnutka vodiča po knjižnici v različici lahkega branja za odrasle z motnjo v duševnem 

razvoj (za člane VDC Sožitje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisateljski dvoboj v Knjižnici Pobrežje, 6. marec 2020 (Foto Ana Dolinšek) 
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7 VIRTUALNA KNJIŽNICA, KNJIŽNICA NA DALJAVO 

 

7.1 Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti – strateško področje 5 

 Realizirano/nerealizirano 

Virtualna knjižnica za uporabnike  

Spodbujanje interaktivne komunikacije z uporabniki na spletu v okviru 

posameznih dejavnosti, virtualni kotički (povezano s strateškim področjem 4: 

Storitve za vse skupine aktivnih in potencialnih uporabnikov knjižnice). 

nerealizirano 

Sodelovanje pri uresničevanju ciljev področja Knjižnice v E-okolju v okviru 

slovenskih osrednjih območnih knjižnic (OOK) – uredništvo skupnega spletnega 

portala slovenskih splošnih knjižnic. 

realizirano (glej poglavje 9) 

Biografski leksikon Štajerci.si – priprava in vnos vsebin ter uredništvo.  realizirano (glej poglavje 9) 

Portal ZnaniSlovenci.si – koordinacija pri poenotenju biografskih leksikonov v 

okviru nalog OOK 

 

realizirano (glej poglavje 9) 

Portal Dobre knjige.si – v okviru nalog OOK – priprava in vnos vsebin in 

urednikovanje. 

realizirano (glej poglavje 9) 

Domoznanski portal Kamra – v okviru nalog OOK – priprava in vnos vsebin ter 

regionalno uredništvo. 

realizirano (glej poglavje 9) 

Povečanje dostopnosti knjižnice z novimi tehnologijami:  

Proučitev možnosti, priprava načrta, kandidiranje na razpisih in postopno uvajanje 

knjigomatov v enotah MK v povezavi z RFID tehnologijo (glede na finančne in 

prostorske možnosti). 

Načrt knjigomatov in 

sortirnega sistema v 

projektu nove osrednje 

knjižnice.  

Nadaljevanje uvajanja brezgotovinskega plačevanja v drugih enotah Brezgotovinsko poslovanje 

uvedeno v enajstih enotah. 

Uvedba podpisnih tablic in koordinacija vzpostavitve e-arhiviranja pristopnih 

izjav. 

Realizirano v Knjižnici 

Hoče 

Nadaljevanje implementacije Office 365 Implementirali orodja iz 

Office 365 (Teams, 

OneDrive itd.) – 

omogočanje dela na domu. 

 

 

7.2 Povečanje dostopnosti z novimi tehnologijami 

Leto 2020 z epidemijo Covid-19 je predstavljalo za nas izziv, kako omogočiti dostopnost knjižnice in delo 

zaposlenih na daljavo z novimi tehnologijami. Na področju IKT smo zagotovili več rešitev, nudili podporo 

pri oblikovanju in predvajanju posnetkov, ki so nahajajo v oblačnih storitvah, pri organizaciji posvetovanj v 

izvedbi knjižnice in spremljanju izobraževanj (webinar, konference ZOOM, izobraževanja TEAMS). Za delo 

na daljavo smo zagotovili povezave VPN in pripravili opremo, kar je zaposlenim omogočilo delo v notranji 

mreži knjižnice tudi od doma. Orodje TEAMS je omogočilo video sestanke za oblikovane vsebinske skupine, 

ne glede na lokacijo. Pripravili smo navodila in zaposlenim zagotovili pomoč pri uporabi novih tehnologij. 
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8 PROMOCIJA, SODELOVANJA 

 

8.1 Realizacija načrtovanih ciljev in aktivnosti – strateško področje 6 

 Realizirano/nerealizirano 

Promocijske akcije in zagovorništvo: Dan Mariborske knjižnice, Dan slovenskih 

splošnih knjižnic, promoviranje vloge Mariborske knjižnice pri  območnosti, 

promoviranje prireditev in dejavnosti, prazniki krajevnih in občinskih knjižnic, 

promoviranje območnosti in domoznanske dejavnosti. 

Delno realizirano 

Vodnik po knjižnici v lahkem branju Priprava osnutka 

vodnika za VDC Sožitje  

Publikacije: 5 številk internega glasila Informator (tiskana in elektronska oblika), 3 

številke revije Otrok in knjiga 
realizirane 4 št. internega 

glasila 

Promocijski material: promoviranje dejavnosti z vabili, letaki in Skoviki  Realizirano 

 

 

8.2 Promocijske akcije in zagovorništvo 

8.2.1 Teden slovenskih splošnih knjižnic 

Od 16. do 20. novembra 2020 so splošne knjižnice po vsej Sloveniji preko različnih medijev 

spominjale državljane, kako se prilagajamo novim razmeram in katere knjižnične storitve so kljub 

oviram, ki jih je ustvarila epidemija, še vedno dostopne. Tudi v tem času so bile uporabnikom na 

voljo spletne storitve preko različnih digitalnih platform, kot so video vsebine, izobraževanja in 

predavanja po spletu, izposoja e-knjig in mnogo drugih digitalnih aktivnosti, ki smo jih ustvarili in 

izvedli v času epidemije.  

 

Tudi v Mariborski knjižnici smo ostajali v stiku z našimi uporabniki, jih prek spletnih medijev obveščali 

in vabili k uporabi E-knjižnice, poslušanju pravljic, spremljanju posnetkov različnih dogodkov na 

youtube kanalu, izboru in naročilu knjig, filmov, glasbe… 

 

Teden splošnih knjižnic se je v petek, 20. 11. 2020 zaključil z Dnevom splošnih knjižnic. Podeljene so 

bile nagrade za najboljše projekte, ki so jih knjižnice prijavile na razpis Združenja splošnih knjižnic.  

Na Dan splošnih knjižnic je luč sveta zagledala tudi prva številka glasila Sekcije za mladinsko 

knjižničarstvo pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije SeM@FoR. 
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8.2.2 Spletna stran, E-novice, eFollowr, FB, Instagram 

Vsebine na spletni strani je zaznamovala epidemija koronavirusa. Uporabnike smo intenzivno obveščali 

o vseh spremembah poslovanja, ki so se dogajale v zvezi z epidemiološkim stanjem in vladnimi 

omejitvenimi ukrepi. Promovirali smo ponudbo različnih elektronskih virov in različne vrste dogodkov, 

ki smo jih v tem letu izvajali v spletnem okolju. Pri tem smo sodelovali in koordinirali objave s 

sodelavci, ki so skrbeli za družbena omrežja FaceBook in Instagram. 

 

Primerjava statističnih podatkov obiskov in ogledov spletne strani z letom 2019 pokaže skokovit porast 

uporabe spletne strani. Samo ogledi so se povišali za 77%. 

 

V spodnjih grafih je razvidna primerjava uporabe spletne strani Mariborske knjižnice od začetka 

razglasitve epidemije 12. 3. 2020 do konca leta 2020 z enakim obdobjem leta 2019. (Vir: Google 

Analytics). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Število uporabnikov spletne strani Mariborske knjižnice  

se je leta 2020, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, povečalo za 43%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Število ogledov spletne strani Mariborske knjižnice  

se je leta 2020, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, povečalo za 72%. 
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Število ogledov strani Izposoja E-knjig na spletni strani Mariborske knjižnice 

se je leta 2020, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, povečalo za 470%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število ogledov strani Knjižnica s kavča (ponudba elektronski vsebin) na spletni strani Mariborske knjižnice 

se je leta 2020, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, povečalo za 112%. 

 

 

Odzivnost 500 naročnikov, ki smo jim 36-krat poslali E-novice 

Mariborske knjižnice je bila poprečno 55%. 

Prek mobilne aplikacije E-Followr smo 232 naročnikom poslali 

46 obvestil o dogodkih v Mariborski knjižnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-novice – april 2020 
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Facebook in Instagram 

Leto 2020 je zaznamovalo intenziviranje prisotnosti in promocije knjižnice na različnih digitalnih 

platformah in portalih ter na socialnih omrežjih. Preskok je bil narejen zlasti na področju podajanja 

vsebin in knjižničnih storitev v različnih oblikah v virtualnem okolju. V dveh obdobjih, spomladanskem 

popolnem zaprtju knjižnice in jesensko-zimskem omejenem fizičnem dostopu do fizične zbirke, je bilo 

izrazito pomembno informiranje ter večsmerna komunikacija z našo uporabniško bazo. Z zavedanjem, 

da je situacija tudi priložnost, ko morajo v ospredje stopiti doslej manj izpostavljene knjižnične vsebine 

in storitve, smo v kriznih razmerah formirali delovno skupino za spletne objave in družbena omrežja, ki 

je v času zaprtja zagotavljala okrepljeno prisotnost zlasti na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.  

Na obeh platformah smo v tem obdobju beležili velik porast aktivnosti; močno se je povečalo število 

objav, ki so dobile sistemsko dinamiko ter so segmentirano in ciljano zajemale vse starostne skupine 

uporabnikov. Skupina si je delo razdelila po področjih (npr. promocija elektronskih virov in e-knjig, 

domoznanskih vsebin, vsebin, dostopnih v video in avdio obliki,…), sčasoma pa smo začeli tudi z lastno 

produkcijo situaciji prilagojenih vsebin. Vzpostavili smo nove načine dela, ki so tesneje povezali 

različne knjižnične službe.   

V obdobju intenzivnega delovanja smo pridobili okoli 1.000 novih sledilcev. Med njimi spremlja 

Facebook profila Mariborske knjižnice in Mariborske potujoče knjižnice 75% žensk in 24% moških. 

Večina je iz Slovenije, nekaj iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Srbije, Italije, Velike Britanije, Argentine, 

Bosne in Hercegovine, Švice in drugih držav. Največ sledilcev je rezidentov Mestne občine Maribor, 

sledi Ljubljana in bližnje občine v okolici Maribora, kjer so naše občinske knjižnice. S starostnega vidika 

nam po Facebooku najbolj sledi populacija med 35 in 44 letom (25%), sledijo 25-34 let (19%), 45-54 

let (15%), nad 55 let je 12%, 18-24 let 4%, mlajših je le 0,03%. Očitno je, da s Facebookom ne dosegamo 

mlajše populacije. Po odzivih sicer sklepamo, da vsebine otrokom in mladostnikom posredujejo starši. 

Med spomladanskim zaprtjem smo odprli Instagram profil Mariborske knjižnice in do konca leta 

ustvarili 103 objave in 66 storijev ter z njimi pridobili 560 sledilcev.  

 

8.2.3 Promocijsko in informativno gradivo 

- Mesečni vodniki po prireditvah (SKOVIK), tiskana vabila, razglednice in plakati za posamezne 

prireditve 

- Obvestila knjižničnega cikla (mesečno) 

- Seznami novosti v elektronski obliki, anotacije (spletna stran) 

- Poletni urnik 2019  

- Plakat, elektronska prijavnica, tiskana in elektronska vabila s programom za Dan Mariborske 

knjižnice, junij 2019 

- Vrečke za Bralno značko za odrasle 

- Plakat, razglednice in bedži za 20. Pravljični dan 

- Promocija na spletni strani in socialnih omrežjih Mariborske knjižnice 

- Citylight plakati za napoved dogodkov in za razstave 

- Spletne in radijske objave 

- Letno poročilo 2019 

- Program dela 2020 
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8.2.4 Naša sodelovanja, strokovne izmenjave, predstavitve na konferencah, simpozijih 

Mariborska knjižnica s Hortikulturnim društvom Maribor sodelovala v trajnostnem projektu  

V času omejitev zaradi COVID 19 je Hortikulturno društvo Maribor skupaj z ostalimi projektnimi 

partnerji združilo energijo in znanje ter v teh decembrskih dneh zagnalo projekt - SLADKOSTI NA 

DREVESIH: MARIBORSKI KEKSOVEC. 

Pred vhodom v Mariborsko knjižnico na Rotovškem trgu 2 v Mariboru, raste šest 

dreves vrste Cercidiphyllum japonicum. Slovensko ime počasi rastočega drevesa je japonski 

cercidifil, kot izpeljanka iz latinskega imena. 

Na pobudo predsednika Hortikulturnega društva Maribor, Boruta Ambrožiča so v trajnostnem projektu, 

ki promovira zelene zaklade mesta Maribor, to drevesno vrsto poimenovali »MARIBORSKI 

KEKSOVEC« 

V projektu so svojo energijo in znanje združili: Hortikulturno društvo Maribor, Mariborska knjižnica, 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Vrtec Ivana Glinška Maribor, Dom 

starejših občanov Tezno, Hiša! Društvo za ljudi in prostore, socialno podjetje in Skupna služba varstva 

okolja, Mestne občine Maribor. 

Projektni partnerji so aktivnosti projekta vezali na Mednarodni dan solidarnosti, 20. december, ki ga je 

Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drevesa pred Mariborsko knjižnico: MARIBORSKI KEKSOVEC, december 2020 

(Foto arhiv  Hortikulturno društvo Maribor) 
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8.3 Prispevki sodelavcev na posvetih in srečanjih 

- Branje kot vrednota? Medresorski nacionalni posvet na temo bralne kulture. 8. september 

2020, Cankarjev dom, Ljubljana. Na posvetu je dr. Sabina Fras Popović, vodja Centra za 

spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici predstavila nacionalni medresorski 

program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami -  projekt 

#športajmoinberimo. 

- Kulturni bazar: Ščepec bralne kulture, 6. oktober 2020, Cankarjev dom, Ljubljana. Dr. 

Sabina Fras Popović je predstavila projekt Mariborske knjižnice ABC bralne pismenosti in 

revijo Otrok in knjiga. 

- ABC bralne pismenosti – strokovni dogodek v organizaciji Mariborske knjižnice, 5. – 9. 

oktober 2020, prek spletne aplikacije Zoom. Dr. Sabina Fras Popović predstavila prispevek 

projekt #športajmoinberimo in Smernice programa #športajmoinberimo. 

- Knjižničar knjižničarju V - dogodek Dobre prakse splošnih knjižnic v organizaciji Sekcije za 

splošne knjižnice s posnetki na Youtube. 15. oktober 2020. Dr. Sabina Fras Popović posnela in 

objavila predstavitev nagrajenega projekta Hokejska bralna postava na Youtube. 

- 7. Glazerjev posvet. Zasebne knjižnice. 16. oktober 2020, Hram kulture Arnolda Tovornika, 

Selnica ob Dravi. Mag. Nina Hriberšek Vuk predstavila prispevek Lahova Družba za branje 

slovenskih bukvic v Lembahi, v sodelovanju z Vilijem Rezmanom. 

- Spletna seja Sveta invalidov pri Mestni občini Maribor, 4. december 2020. Dragana Lujić: 

Predstavitev spletnih možnosti brezplačnega dostopa do gradiva in storitev za invalide. 

- Bralna kultura kot podstat kulture vodenja knjižnice. 1. in 8. december 2020, prek spleta. 

Dr. Sabina Fras Popović izvedla vabljeno predavanje za študente pri predmetu Upravljanje 

knjižnic na Oddelku za  bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska 

fakulteta Ljubljana. 
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9 PROGRAM OBMOČNOSTI 

 
Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica (OOK) koordinira izvajanje knjižnične dejavnosti 

na območju Mariborske knjižnice, Knjižnice Lenart in Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. 

Domoznansko dejavnost usklajuje tudi z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM). 

 

9.1 Realizacija programa izvajanja nalog osrednje območne knjižnice 2020 

 Realizirano 

/nerealizirano 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 

informacij: 
 

- Zagotavljanje dostopa na daljavo do elektronskih virov IUS Info in FinD-

Info, Encyclopedia Britannica in PressReader za člane vseh knjižnic na 

območju.  

- Brezplačna medknjižnična izposoja med knjižnicami in za uporabnike vseh 

knjižnic na območju. 

Realizirano. 

Strokovna pomoč knjižnicam območja:  

- Svetovalno delo za območje OOK:  

Strokovna pomoč knjižnicam pri strokovnem usposabljanju, svetovanju za 

uporabo podatkovnih zbirk, pri pripravi in vnosu vsebina na portal Kamra, pri 

pripravi statističnih podatkov. 

Realizirano v obsegu 

potreb knjižnic na 

območju. 

- Priprava in izvedba izobraževanja za zaposlene v knjižnicah na območju: 

celodnevna delavnica - primeri dobre prakse na izbrano temo. 

Nerealizirano zaradi 

epidemije. 

- Promocija območnosti, informiranje zunanjih in notranjih javnosti o 

dejavnostih na področju OOK (informativni materiali, tematski sestanki za 

zaposlene, interno glasilo Informator…). 

Realizirano. 

- Sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico pri strokovnih 

usposabljanjih za svetovalno delo v OOK: delavnice Oblikovalski način 

razmišljanja, Pregled razvojnih dokumentov na državni ravni, Informacijska 

varnostna politika. 

- Spletno strokovno usposabljanje za uporabo e-virov PressReader in 

EBSCOHost. 

Nerealizirano – NUK 

delavnic ni organiziral      

 

 

Realizirano 

- Udeležba na sestankih tima OOK in delo v delovnih skupinah v okviru OOK. Realizirano. 

- Vodenje delovne skupine informatikov in sistemskih administratorjev OOK. Realizirano. 

Projekti:  

- Izvajanje aktivnosti Centra za spodbujanje bralne pismenosti. Realizirano. 

- Urejanje portala Knjižnice.si, uredništvo in skrbništvo nad portalom. Realizirano. 

- Sodelovanje pri drugih projektih na nacionalnem nivoju: portali Kamra, 

Dobreknjige.si, Obrazi slovenskih pokrajin ter Brezplačna medknjižnična 

izposoja za uporabnike na območju OOK in sodelovanje na izobraževanjih, 

ki jih za OOK pripravlja Učni center MKL. 

- Udeležba na 6. festivalu domoznanstva DOMFEST (spletni dogodek). 

Realizirano. 

- Priprava izhodišč za merjenje vpliva knjižnic na okolje (v sodelovanju s 

knjižnicama na območju). 
Nerealizirano. 

- Svetovanje in strokovna pomoč knjižnicam na območju pri rešitvah za 

posodobitev opreme IKT, s poudarkom na informacijski varnosti in pri 

zagotavljanju oddaljenega dostopa do elektronskih virov.  

Realizirano v obsegu 

potreb knjižnic na 

območju. 

- Sodelovanje s knjižnicami na območju pri načrtovanju oz. vzdrževanju 

obstoječe knjižnične mreže (po potrebi). 

Knjižnici nista 

načrtovali sprememb. 
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- Zagotavljanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 

bibliotekarstva s širšega območja OOK. Nadaljevanje izvajanja programa 

izmenjave knjižničarjev začetnikov v stroki in strokovnih delavcev med 

Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana.   

Nerealizirano – ni bilo 

potrebe; izmenjavo 

preprečila epidemija. 

- Izvajanje utečenih servisov in dejavnosti za širjenje bralne kulture za 

uporabnike s posebnimi potrebami in starejše. Izmenjava dobrih praks med 

knjižnicami območja. 

Realizirano. 

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva:  

- Permanentna koordinacija pridobivanja serijskih publikacij in drobnih tiskov 

domoznanskega značaja s poudarkom na občinskih, krajevnih in društvenih 

glasilih.   

Realizirano.  

- Informiranje zavezancev za obvezni izvod, tudi informiranje NUK-a o 

zavezancih. 

Ni bilo potrebe. 

- Nadaljevanje serije domoznanskih predavanj »Domoznanski pomenki« v 

enotah Mariborske knjižnice in Glazerjev posvet: Zasebne knjižice na 

območju Ruš. 

Realizirano. 

- Predstavitev portalov Kamra in dLib potencialnim novim partnerjem v 

domoznanskih projektih. Objava člankov o Kamri in njeni vsebini v občinskih  

oz. krajevnih glasilih. 

Nerealizirano. 

- Koordinacija obdelave člankov iz serijskih publikacij domoznanskega 

značaja v knjižnicah na območju. 

Realizirano. 

- Izvajanje normativne kontrole avtorjev. Realizirano. 

- Sodelovanje pri regionalizaciji portala dLib. Realizirano. 

- Mariborska knjižnica – koordinacija vnašanja in urejanja digitalnih zbirk 

knjižnic na območju in  digitalizacija 10 letnikov revije Lovec. 

Realizirano. 

- Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – digitalizacija zbirke člankov 

o kulturni dediščini na območju med Pohorjem in Bočem ter digitalizacija 

literarnih del lokalnih avtorjev.  

Realizirano. 

- Knjižnica Lenart – digitalizacija devetih rokopisov Ožbolta Ilauniga. Realizirano. 

- Univerzitetna knjižnica Maribor - nadaljevanje digitalizacije starejše 

mariborske periodike in malega slikovnega gradiva iz Zbirke drobnih tiskov 

UKM. 

Realizirano. 

Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva z območja OOK Realizirano. 

 

 

9.2 Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva 

Ministrstvo za kulturo je tudi v letu 2020 v okviru financiranja nakupa povečanega in zahtevnejšega 

izbora knjižničnega gradiva dajalo prednost nabavi elektronskih podatkovnih zbirk, za kar smo prejeli 

sredstva v enaki višini kot leta 2019. Zaradi občutne podražitve zbirke IUS-info smo morali izločiti njen 

del IUS-info Hrvaška. Uporabnikom Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju smo tako  

omogočali oddaljen dostop do elektronskih virov IUS-info in FinD-info, Encyclopaedia Britannica in 

zbirke časopisov in revij PressReader. V času epidemije koronavirusa smo podatkovne zbirke še posebej 

promovirali, omogočali pa smo dostop tudi članom, ki niso več izpolnjevali siceršnjih pogojev za dostop 

(poteklo članstvo, dolgovi ipd.). 

Omogočali smo brezplačno medknjižnično izposojo med vsemi tremi knjižnicami na območju. 

Medknjižnična izposoja na območju se je v primerjavi z letom 2019 malenkost zmanjšala.  

Uporabnikom smo posredovali 116 enot gradiva (leto prej 123 enot). 
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9.3  Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 

Epidemija koronavirusa je močno vplivala na strokovno sodelovanje s Knjižnico Lenart in Knjižnico 

Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Večina komunikacij je potekala le po e-pošti in telefonu. Kljub 

temu smo se trudili, da bi čim bolje prepoznali njune potrebe in se nanje odzvali. Knjižnicama smo 

pogosteje kot sicer pošiljali statistične podatke o uporabi e-virov in ju obveščali o spletnih vsebinah. 

Zaradi zdravstvene situacije pa smo morali odpovedati že tradicionalno delavnico za izmenjavo dobrih 

praks med knjižnicami na območju.  

Aprila smo z Ministrstva za kulturo prejeli pobudo, da bi Center za spodbujanje bralne pismenosti v 

Mariborski knjižnici prevzel naloge nacionalnega koordinatorja za bralno kulturo v splošnih 

knjižnicah. Kolegij Mariborske knjižnice se je s predlogom strinjal. Področje delovanja Centra se je s 

tem razširilo tako, da je v obseg nalog vključena nacionalna koordinacija Kulturno umetnostne vzgoje 

(KUV) za bralno kulturo v splošnih knjižnicah. Center je pripravil in izvedel strokovno srečanje ABC 

bralne pismenosti II. Dogodek smo snovali trikrat: prvič kot izvedbo v živo 28. maja, nato v 

predvidenem nadomestnem terminu 8. oktobra in tretjič kot dogodek v digitalnem okolju. V končni 

verziji je bil dogodek izveden v obliki sedmih predavanj v štirih dneh, med 5. in 9. oktobrom. Predavanja 

so potekala preko spleta z neposrednim prenosom in možnostjo zastavljanja vprašanj po predavanjih. 

Na dogodku smo zabeležili 168 udeležencev, na posameznem predavanju pa jih je bilo od 36 do 55. 

Sodelovali smo na nacionalnem medresorskem posvetu o bralni kulturi Branje kot vrednota?, ki je bil 

8. septembra. Preko Centra za spodbujanje bralne pismenosti smo sodelovali v programskem odboru ter 

pri predstavitvi nacionalnega pilotnega projekta #športajmoinberimo. Nacionalni medresorski program 

za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami #športajmoinberimo smo pričeli pilotno 

razvijati v letu 2020 v okviru Evropskega tedna športa. Potekal je v obliki pogovora med vrhunskimi in 

mladimi športniki ob knjigi in branju v splošnih knjižnicah v Kopru, Mariboru in Kranju. Gre za skupni 

projekt Olimpijskega komiteja Slovenije, Ministrstva za šolstvo in šport, Zavoda za šolstvo in 

Ministrstva za kulturo, vključene pa so tri OOK: Koper, Kranj in Maribor. 

Nadaljevali smo z vodenjem skupine informatikov in sistemskih administratorjev OOK. Člani skupine 

so operativne probleme reševali sproti, večinoma s komunikacijo po e-pošti. Aktualne so bile naslednje 

teme: razprava o potrebni antivirusni opremi, težave s TSC TTP-245C tiskalniki za tisk črtnih kod, 

izkušnje in uporaba podpisnih tablic v COBISS, težave z delovanjem COBISS v času po prvih Covid 

ukrepih, knjigomati z možnostjo plačila terjatev, zahteve Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih 

aplikacij, 3D tiskanje in skeniranje. Skupina je z usklajevanjem po e-pošti pripravila popis potrebne 

opreme IKT, tj. nabor potrebne opreme skupaj s tehničnimi karakteristikami te opreme, ter ga 

posredovala na ministrstvo.   

Skupni spletni portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si (https://www.knjiznice.si ) je zaživel, v 

Mariborski knjižnici pa smo začeli izvajati naloge glavnega uredništva. V času epidemije koronavirusa 

je portal pomembno pripomogel k obveščanju javnosti o dogajanjih v slovenskih knjižnicah. Vsebine 

na portalu smo sproti dopolnjevali in posodabljali. Dodane so bile strani, s katerimi smo dodatno 

promovirali uporabo e-virov in druge spletne storitve v knjižnicah. Dodane so bile tudi povezave do 

preteklih spletnih dogodkov. Ustanovljen je bil uredniški odbor portala. Za potrebe lažjega dela 

uredniškega odbora sta bila pripravljena dokumenta Smernice za delo uredniškega odbora portala 

slovenskih splošnih knjižnic  Knjižnice.si  in Opis portala Knjižnice.si (osnutek). 10. septembra se je 

uredniški odbor portala prvič sestal v živo. Na sestanku smo razdelili področja dela med posamezne 

urednike in se dogovorili za način delovanja. Za večjo promocijo portala smo objavili prispevek v Blogu 

COBISS (https://blog.cobiss.si/2020/12/07/portal-slovenskih-splosnih-knjiznic/ ). Po podatkih iz 

Google analytics je portal v letu 2020 obiskalo 12.710 uporabnikov, strani pa so si ogledali 51.555-krat.  

Konec leta 2019 je bil vzpostavljen portal Obrazi slovenskih pokrajin 

(https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/), skupni slovenski biografski leksikon, nastanek katerega je 

koordinirala Mestna knjižnica Kranj. V novi biografski leksikon so se združili leksikoni 

Celjskozasavski.si, Dolenjski biografski leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si., 

Primorci.si, Spodnjepodravci.si in Štajerci.si. K ustvarjanju portala so pristopile vse osrednje območne 

knjižnice, razen Mestne knjižnice Ljubljana. Leksikon je ohranil regionalno naravnanost, hkrati pa je 

https://www.knjiznice.si/
https://blog.cobiss.si/2020/12/07/portal-slovenskih-splosnih-knjiznic/
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/
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poenotil vnosne obrazce in olajšal iskanje vsebin. Beta verzija leksikona je postala operativna v začetku 

februarja 2020. V postopku združevanja leksikonov je bilo prenesenih tudi vseh 113 gesel iz leksikona 

Štajerci.si (http://www.štajerci.si/). Gesla je bilo treba preoblikovati, dopolniti in prilagoditi novemu 

vmesniku, kar smo za Štajerce opravili spomladi, v času prvega vala epidemije covid19. Portal Obrazi 

slovenskih pokrajin je uradno zaživel konec junija, pogodba o sodelovanju OOK pa je bila podpisana 

septembra 2020. V letu 2020 v spletni biografski leksikon Štajerci.si nismo več vnašali novih vsebin, s 

koncem leta pa naj bi leksikon tudi ugasnil. Nove opise oseb smo vnašali le še v Obraze slovenskih 

pokrajin, skupaj smo vnesli 12 novih opisov. Pri tem je dva tedna sodelovala tudi mlada prostovoljka. 

Statistični podatki o uporabi portala Obrazi slovenskih pokrajin so na voljo za obdobje od 22. 6. do 

31.12. 2020. V tem času so si obiskovalci 8.356-krat ogledali opise, ki smo jih vnesli v Mariborski 

knjižnici. So pa uporabniki še vedno obiskovali tudi portal Štajerci.si in si njegove vsebine v letu 2020 

ogledali 52.330-krat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno smo sodelovali v projektu Dobreknjige.si. Štirje vnašalci so vnesli 16 novih zapisov o 

priporočenih knjigah. Zadovoljni smo z obiski naših vsebin na portalu, saj je bilo v letu 2020 zabeleženih 

127.316 ogledov.  

 

Tabela 41: Vsebina in obisk portala Dobre knjige 

Knjižnično območje Aktivni 

vnašalci 

Št. zapisov 

31.12.2020 

Prirast 

zapisov v 

2020 

Ogledi v letu 

2020 

Št. ogledov 

do 

31.12.2020 

Osrednjeslovensko  16 1.115 128 664.455 2.536.003 

Dolenjsko  6 304 42 187.807 747.718 

Obalno-kraško  5 557 85 275.094 1.263.016 

Goriško  12 515 97 350.570 1.385.010 

Gorenjsko  3 279 45 169.054 481.108 

Pomursko  1 87 17 32.458 373.648 

Štajersko  6 280 48 148.708 566.829 

Koroško  6 53 14 36.288 118.294 

Celjsko-zasavsko  5 304 65 158.500 579.304 

Spodnjepodravsko  2 79 7 64.032 171.699 

Oddelek za bibliotekarstvo FF UL 12 60 13 42.504 83.594 

SKUPAJ   74 3.633 561 2.129.470 8.306.223 

http://www.štajerci.si/
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9.4 Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

S predstavniki obeh knjižnic na območju in UKM smo koordinirali pridobivanje novih domoznanskih 

serijskih publikacij, predvsem občinskih in krajevnih glasil. Domoznansko gradivo smo bibliografsko 

obdelovali. Redigirali smo 36 normativnih zapisov za avtorje domoznanskih prispevkov. Dogovarjali 

smo se o digitalizaciji in objavi digitaliziranih gradiv.  

Sodelovali smo pri delu uredniške skupine za dokončanje Bibliografije serijskih publikacij po območjih 

osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013 z dopolnitvami za obdobje 2013-2017. Uredniška skupina 

se je sestala na dveh sestankih (eden v živo in eden preko aplikacije ZOOM). Dogovorili smo se o načinu 

dela za dokončanje bibliografije, izvedli smo redakcijo in uredniške popravke. Dopolnjena bibliografija 

je bila decembra v elektronski obliki objavljena na portalu Knjižnice.si. 

 

Tabela 42: Prirast naslovov domoznanskega gradiva 

Naslovi Slovenski Tuji Skupaj Od tega 

primarno 

Knjige 996 32 1.028 155 

Neknjižno gradivo 14 6 20 2 

Serijske publikacije 71 5 76 46 

Skupaj (ni vsota) 1.075 42 1.117 201 

 

Tabela 43: Prirast izvodov domoznanskega gradiva 

Izvodi Slovenski Tuji Skupaj Od tega 

primarno 

Knjige 4.206 45 4.251 534 

Neknjižno gradivo 56 6 62 12 

Serijske publikacije 242 6 248 125 

Skupaj 4.504 57 4.561 671 

 

Tabela 44: Zaloga domoznanskega gradiva (izvodi) 

Izvodi Slovenski Tuji Skupaj Od tega 

primarno 

Knjige 104.195 1.447 105.642 9.481 

Neknjižno gradivo 2.894 256 3.150 428 

Serijske publikacije 2.213 44 2.257 1.313 

Skupaj 109.302 1.747 111.049 11.222 

 

Epidemija koronavirusa je močno vplivala tudi na predvideno organizacijo in izvedbo domoznanskih 

prireditev. Predvsem v drugi polovici leta je bilo precej dejavnosti prestavljenih na splet.  

Udeleževali smo se sestankov, povezanih s koordinacijo domoznanske dejavnosti. Udeležili smo se 6. 

festivala domoznanstva Domfest na temo Posebne domoznanske zbirke: izzivi in priložnosti, ki je 

potekal 22. oktobra na spletu. 

Organizirali in pripravili smo Domoznanske pomenke o Arnoldu Tovorniku, ki bi jih naj izvedli v 

Knjižnici Selnica ob Dravi 12. marca, a smo jih morali tik pred zdajci odpovedati. Dogodek je bil 

prestavljen, v živo nam ga je uspelo izvesti 8. oktobra. Prav tako je bilo že vse pripravljeno za 7. 

Glazerjev posvet na temo Zasebne knjižice na območju Ruš. Dogodek je bil predviden za 20. marca, a 

smo ga morali prestaviti. Posvet smo v živo izvedli 16. in 17. oktobra v prostorih Hrama kulture Arnolda 
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Tovornika v Selnici ob Dravi. Obvestila in utrinke z domoznanskih dogodkov smo redno objavljali na 

domači strani in v internem glasilu Mariborske knjižnice Informator.  

 

9.4.1 Kamra, dLib, digitalizacija 

Na regijskem portalu Kamra (http://www.kamra.si) je bilo konec leta 2020 objavljenih 776 digitalnih 

zbirk, ki obsegajo skupaj 41.790 multimedijskih elementov. V letu 2020 je bilo dodanih 96 novih 

digitalnih zbirk, ki skupaj vsebujejo 4.184 novih multimedijskih elementov.  

V Albumu Slovenije je objavljenih 2.446 zapisov, od tega 173 novih v letu 2020.  

V letu 2020 je portal Kamra zabeležil 2.994.575 ogledov strani. 

 

Tabela 45: Portal Kamra - vnos vsebin in število ogledov v letu 2020 

Pokrajine Digitalnih 

zbirk 

Novic Organizacij Fotografij v 

Albumu 

Slovenije 

Št. ogledov 

vseh zapisov 

v 2020 

Celjska pokrajina 16 317 5 29 396.588 

Dolenjska pokrajina 21 43 5 56 229.322 

Gorenjska pokrajina 5 4 0 0 138.500 

Goriška pokrajina 2 6 0 0 89.761 

Koroška pokrajina 4 2 0 0 77.219 

Obalno-kraška pokrajina 8 3 4 0 211.991 

Osrednjeslovenska pokrajina 18 12 2 14 330.320 

Pomurska pokrajina 2 25 0 2 56.442 

Spodnje-podravska pokrajina 3 55 0 0 128.772 

Štajerska pokrajina 14 14 1 1 114.733 

Slovenci v zamejstvu in po svetu 3 5 2 0 3.880 

Brez organizacije (uporabniki) 0 0 0 71 - 

SKUPAJ 96 486 19 173 1.777.528 

 

V Mariborski knjižnici smo na Kamri objavili štiri digitalne zbirke. Zbirki Pripovedi iz moje knjižnice: 

natečaj ob 70-letnici Mariborske knjižnice in Na popotovanju z mariborsko potujočo knjižnico govorita 

o naši knjižnici, zbirki Arhitekt Fritz Friedriger in njegovo delovanje v Mariboru in Ljubo Humek, 

mariborski urbanist in arhitekt pa govorita o dveh mariborskih arhitektih. Objavili smo 14 novic o 

domoznanskih prireditvah in podatke o eni novi organizaciji. V Albumu Slovenije nismo objavili 

nobene nove fotografije. 

Univerzitetna knjižnica Maribor je objavila 7 novih digitalnih zbirk, ki večinoma govorijo o pomembnih 

osebnostih: Šahovska zapuščina Milana Vidmarja st. v Univerzitetni knjižnici Maribor, Mariborski 

Glavni trg skozi čas na razglednicah iz Zbirke drobnih tiskov UKM, Ivan Cankar pri Sveti Trojici in 

Alojz Kraigher, Fran Miklošič, Anton Krempl, Anton Perko: življenje in delo in Emerik Beran. Kolegice 

iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so objavile tri digitalne zbirke, dve govorita o knjižnici, 

10 let Knjižnice Tinje in Knjižnica Makole v novembru 2020 praznuje 10  let delovanja, ena pa o Avgustu 

Koprivi. Skupaj so tako knjižnice štajerskega območja v letu 2020 objavile 14 novih digitalnih zbirk.  

Obiskovalci portala so si vsebine, ki so jih doslej prispevale organizacije iz Štajerske pokrajine, v letu 

2020 ogledali 114.237-krat. Digitalna zbirka Po sledeh Tovarne avtomobilov in motorjev Maribor 

(TAM), ki smo jo 2013 kreirali v naši knjižnici, je bila v letu 2020 druga najbolje obiskana digitalna 

zbirka na portalu, zabeležila je 20.459 ogledov.  

http://www.kamra.si/
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V Mariborski knjižnici smo delovali kot regijski uredniki portala ter se junija udeležili spletnega 

sestanka urednikov Kamre. 

Na portalu dLib (Digitalna knjižnica Slovenije) smo objavili 10 zvezkov revije Lovec. Vseh objavljenih 

gradiv konec leta 2020 je skupaj 1.485 enot, od tega 48 knjig, 37 zvezkov časopisja, 80 enot 

zgodovinskega časopisja, 1.310 enot znanstvenega časopisja in 10 enot slikovnega gradiva.  

Sodelovali smo pri postopkih za regionalizacijo portala dLib, ko bo projekt končan pa bomo skrbeli za 

regijsko podstran za Štajersko območje. 

Projekti digitalizacije so potekali v vseh knjižnicah na območju in v UKM. V Mariborski knjižnici smo 

digitalizirali revijo Lovec, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je digitalizirala zbirko člankov 

o kulturni dediščini ter literarna dela lokalnih avtorjev. Knjižnica Lenart je digitalizirala devet rokopisov 

Ožbolta Ilauniga, Univerzitetna knjižnica Maribor pa je nadaljevala z digitalizacijo starejše mariborske 

periodike. 

 

9.5 Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 

V letu 2020 smo v NUK v pregled poslali 44 seznamov izločenega knjižničnega gradiva, ki so vsebovali 

14.062 naslovov. V NUK smo poslali 106 izvodov izločenega gradiva. Od knjižnic na območju nismo 

prejeli nobenega zahtevka po izločenem gradivu, niti nam knjižnici nista poslali svojih seznamov 

izločenega gradiva.  
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10 FINANČNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

10.1 Pojasnila k računovodskemu poročilu za leto 2020 

Mariborska knjižnica se uvršča med pravne osebe javnega prava, določene uporabnike enotnega 

kontnega načrta, s šifro proračunskega uporabnika 37273.  Deluje kot javni zavod na področju kulture, 

skladno z določbami Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Ustanoviteljice zavoda so Mestna občina Maribor, občine Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem 

polju, Rače-Fram ter Starše. 

Pri organiziranju in vodenju finančnega poslovanja in sestavljanju računovodskega poročila smo poleg 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica  (MUV, št. 8/05, 16/06 in 17/09) upoštevali 

predvsem naslednje predpise: 

- Zakon o javnih financah (URL RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU, 110/02, 127/06, 

14/07, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13 in 13/18), 

- Zakon o računovodstvu (URL RS, št. 23/99 in 30/02), 

- Pravilnik o računovodstvu Mariborske knjižnice,  

- Slovenske računovodske standarde (URL RS, št. 95/15, 74/16 in 23/17), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (URL RS,  št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 

104/10, 104/11 in 80/19), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(URL RS,  št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 

82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (URL RS,  št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 

75/17,82/18 in 79/19), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (URL RS, št. 117/02, 134/03, 108/13 in 100/15), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (URL RS,  št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (URL RS, št. 40/12, 105/12, 47/13, 85/14 , 95/14, 90/15, 

102/15 in 72/19). 

Računovodsko poročilo, predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, obsega: 

1.  Bilanco stanja s prilogama: 

- stanje in gibanje neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 

- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

2.  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami: 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

Prihodke in odhodke knjižnice merimo in razčlenjujemo v skladu z Zakonom o računovodstvu, 

Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 

Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava in računovodskimi standardi. Pri razvrstitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost 

upoštevamo opredelitev Ministrstva za kulturo in navodilo Ministrstva za finance. Po Zakonu o davku 

na dodano vrednost smo zavezanci za obračun davka na dodano vrednost. Po predpisih izračunavamo 

odbitni delež, ki je za leto 2020 znašal 1 %. Identifikacijska številka za potrebe davka na dodano 

vrednost je SI99698722. 
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V knjigovodskih evidencah izkazujemo prihodke in odhodke po vrstah in namenih, ločeno prihodke in 

odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo, ločeno na tiste, ki se nanašajo na javno službo, 

in na tiste, ki se nanašajo na prodajo proizvodov in storitev na trgu in na druge vire. 

Prihodke knjižnice tvorijo: 

- javni prihodki, za opravljanje dejavnosti javne službe po vrstah in namenih (proračunske 

dotacije občin ustanoviteljic in drugih občin ter ministrstev),  

- nejavni prihodki, pridobljeni z opravljanjem javnih služb (kamor sodijo predvsem: zamudnine, 

opomini, članarine, odškodnine za gradivo, medknjižnična izposoja, rezervacije gradiva, 

uporaba računalnika, poizvedbe, strokovno svetovanje,  izdaja publikacij, knjigoveške storitve, 

fotokopiranje, prejete donacije za pokrivanje stroškov javne službe), 

- prihodki od prodaje blaga in storitev,  

- prihodki od financiranja, 

- drugi prihodki, 

- prevrednotovalni poslovni prihodki. 

 

V knjižnici nimamo organiziranega posebnega stroškovnega knjigovodstva, stroške vodimo na 

analitičnih kontih glavne knjige v knjigovodstvu oziroma v pomožnih evidencah izvenknjigovodsko. 

Stroške knjižnice, ki jih ni mogoče neposredno uvrstiti v dejavnost javne službe ali tržno dejavnost, 

delimo med dejavnosti po kriteriju razmerja med prihodki obeh dejavnosti. Stroške osrednje in krajevnih 

knjižnic ter projektov vodimo na posameznih stroškovnih mestih. Skupne naloge vodimo na enem 

stroškovnem mestu in jih konec leta razvrščamo na posamezne financerje po kriteriju števila 

prebivalcev. Stroške bibliobusa prav tako vodimo na enem stroškovnem mestu in jih po financerjih 

razdelimo ob zaključku poslovnega leta. Pri izračunu deležev za financiranje skupnih nalog in 

bibliobusa  smo upoštevali določbe Odloka o ustanovitvi (točka 8.3), po katerem smo deleže občin 

izračunali glede na število prebivalcev, objavljeno na spletni strani Statističnega urada Republike 

Slovenije. V okviru skupin naravnih vrst stroškov posamezne vrste stroškov knjigovodsko evidentiramo 

na analitičnih kontih, prilagojenih za potrebe knjižnice. 

Stroške evidentiramo po naravnih vrstah, v okviru naslednjih skupin: 

- stroški materiala, 

- stroški storitev, 

- amortizacija, 

- rezervacije,  

- stroški dela, 

- drugi stroški. 

 

10.2 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ter ocena gospodarnosti in    učinkovitosti 

Poslovanje knjižnice smo financirali s sredstvi občin ustanoviteljic in občin pogodbenih partneric. Za 

delovanje bibliobusa sta sredstva  prispevali še Občina Oplotnica in Impol Slovenska Bistrica.  

Nakup knjižničnega gradiva je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo, v celoti je ministrstvo zagotovilo 

sredstva za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice. Javna agencija za knjigo je sofinancirala izdajo 

revije Otrok in knjiga in izvedbo Pravljičnega dne.  

Poleg proračunskih sredstev, občinskih in državnega proračuna, smo izvajanje knjižnične dejavnosti 

financirali tudi s sredstvi iz nejavnih virov (z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne službe  in 

prodaje blaga in storitev na trgu - lastni prihodki) in donacij.  

Pogodbe o financiranju dejavnosti so bile sklenjene do junija. Usklajen program dela je bil potrjen  na 

seji sveta knjižnice  11.6.2020.  

Nekatere občine pozno sprejmejo proračune, ne zagotavljajo začasnega financiranja, pogosto pa tudi po 

podpisu pogodb zamujajo z nakazili sredstev. V prvih mesecih leta smo zaradi tega imeli težave s 

poravnavo obveznosti. Težave z nerednim dotokom finančnih sredstev smo premostili s prenosom 

likvidnih sredstev preteklih obdobij in z lastnimi prihodki. Hkrati smo prilagodili poslovanje, nabavo 
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knjižničnega gradiva ter naročila materialov in storitev. Nekatere obveznosti pa smo poravnali tudi z 

zamudo.  

Na vseh področjih poslovanja skrbimo, da delo opravimo v skladu s predpisi. Sestavni del Pravilnika o 

računovodstvu Mariborske knjižnice so Navodila o ravnanju in kroženju knjigovodskih listin. Z 

doslednim upoštevanjem navodil se trudimo, da morebitne nepravilnosti zmanjšamo na minimum. 

Sledimo ciljem, zastavljenim v sprejetem letnem programu dela, in jih realiziramo v okviru odobrenih 

sredstev financerjev ter v kombinaciji z lastnimi sredstvi. 

V letu 2020 smo kljub nepredvidljivi situaciji zaradi epidemije Covid 19, potrebnim prilagoditvam 

organizacije dela in nejasni finančni situaciji, poslovali gospodarno in učinkovito, saj smo z 

razpoložljivimi sredstvi realizirali večino zastavljenih ciljev in leto uspešno zaključili. Porabo smo 

prilagodili realiziranim prihodkom. Realizacija prihodkov in odhodkov je bila v pogodbenih okvirih  in 

v skladu s finančnim načrtom, potrjenim na svetu knjižnice.  

Prejeta sredstva, vključno s sredstvi za nabavo knjižničnega gradiva in opreme, so v letu 2020 znašala 

4.263.232 EUR in so bila v primerjavi z letom 2019 višja za 4,46 %.  Občine so prispevale 88,5 % 

sredstev, državni proračun 6,19 %  sredstev in lastna sredstva od zaračunavanja storitev javne službe  so 

znašala 5,31 %.  Izdatki so znašali 4.175.894 EUR in so višji za 2,80 % glede na leto 2019. Za pokritje 

celotnih izdatkov so občine prispevale 90,35 % sredstev, državni proračun 6,32 % sredstev, iz lastnih 

sredstev smo pokrili 3,33 % vseh odhodkov. 

Z zaračunavanjem storitev uporabnikom smo v letu 2020 iz nejavnih virov, po pokritju obveznosti za 

davek, ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 86.779,14 EUR. Presežek je posledica 

varčevanja na postavkah materialnih stroškov in storitev, saj si le na ta način zagotovimo sredstva za 

nakup prepotrebne opreme. Porabljen bo v okviru opravljanja knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

Namenjen bo delnemu pokritju stroškov selitve knjižnice na nadomestno lokacijo v času gradnje 

osrednje knjižnice ter nakupu  knjižnične in računalniške opreme za izvedbo knjižnične dejavnosti 

oziroma pokrivanju amortizacije te opreme v prihodnjih letih, v skladu z zakonodajo.  
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10.3 Celotni proračun Mariborske knjižnice za leto 2020 

PRIHODKI REALIZACIJAA 

2020 

POGODBE 2020 PLAN 2020 REALIZACIJA 

2019 

REALIZACIJA 

2018 

indeks           

realizacija 

19/20 

indeks 

pog. 20/ 

real. 20 

I. PRIHODKI SKUPAJ 4.263.231,76 4.118.364,03 5.397.199,51 4.081.098,10 3.924.941,50 104,46 103,52 

A. Prihodki za izvajanje javne službe 4.263.231,76 4.118.364,03 5.396.699,51 4.081.098,10 3.924.818,56 104,46 103,52 

1. Prihodki iz proračunov 4.036.807,13 3.871.064,03 5.092.199,51 3.783.967,56 3.618.524,14 106,68 104,28 

1.1 Prihodki iz proračunov lokalnih 

skupnosti 3.772.956,24 3.765.177,01 4.575.647,03 3.535.362,25 3.399.561,50 106,72 100,21 

Prihodki od Mestne občine Maribor 3.075.700,93 3.038.320,00 3.488.537,02 2.847.862,78 2.679.628,31 108,00 101,23 

Prihodki od Občine Duplek 69.716,23 69.863,00 97.129,10 65.649,66 60.651,37 106,19 99,79 

Prihodki od Občine Hoče Slivnica 100.380,95 102.618,03 137.121,59 87.257,13 79.034,99 115,04 97,82 

Prihodki od Občine Kungota 26.190,00 26.190,00 35.815,71 30.166,92 28.500,00 86,82 100,00 

Prihodki od Občine Lovrenc na 

Pohorju 44.198,00 50.361,00 67.084,99 59.247,82 58.928,93 74,60 87,76 

Prihodki od Občine Miklavž na 

Dravskem Polju 47.623,00 47.623,00 51.108,03 45.513,00 45.318,00 104,64 100,00 

Prihodki od Občine Pesnica 60.725,66 62.956,75 79.935,75 59.878,14 57.983,11 101,42 96,46 

Prihodki od Občine Rače Fram 53.700,00 53.700,00 55.589,03 36.500,00 36.000,00 147,12 100,00 

Prihodki od Občine Ruše 121.331,17 139.363,12 144.292,29 133.092,21 122.559,00 91,16 87,06 

Prihodki od Občine Selnica ob Dravi 37.500,00 37.500,00 60.798,28 37.500,00 50.000,00 100,00 100,00 

Prihodki od Občine Starše 15.000,00 15.000,00 30.255,42 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 

Prihodki od Občine Šentilj 110.629,23 111.421,04 130.181,75 105.223,39 98.571,45 105,14 99,29 

Prihodki od Občine Oplotnica 4.846,41 4.846,41 4.846,41 5.001,94 4.974,19 96,89 100,00 

Prihodki od Slovenske Bistrice-

Impol 5.414,66 5.414,66 5.414,66 5.588,69 5.422,94 96,89 100,00 

Prihodki za prioritetne  investicije in 

opremo-občine 0,00 0,00 187.537,00 1.880,57 56.989,21 0,00 0 

1.2 Prihodki iz državnega proračuna 263.850,89 105.887,02 516.552,48 248.605,31 218.962,64 106,13 249,18 

Prihodki od Ministrstva za kulturo 237.634,00 91.659,00 393.396,00 213.098,76 200.927,58 111,51 259,26 

Prihodki od drugih ministrstev          

(JAK, javna dela, Covid 19 ) 26.216,89 14.228,02 113.156,48 32.315,55 18.035,06 81,13 184,26 

Prihodki za investicije in opremo-

MzK 0,00 0,00 10.000,00 3.191,00 0,00 0,00 0 

2. Drugi prihodki za izvajanje javne 

službe (lastna sredstva) 226.424,63 247.300,00 304.500,00 297.130,54 306.294,42 76,20 91,56 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 226.329,02 246.300,00 302.500,00 297.019,81 305.870,35 76,20 91,89 

Prihodki od  donacij 95,61 1.000,00 2.000,00 110,73 424,07 86,35 9,56 

3. Prihodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (lastna sredstva) 0,00 0,00 500,00 0,00 122,94 0 0 

Prihodki od najemnin 0,00 0,00 500,00 0,00 122,94 0 0 
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ODHODKI REALIZACIJAA 

2020 

POGODBE 2020 PLAN 2020 REALIZACIJA 

2019 

REALIZACIJA 

2018 

indeks           

realizaci

ja 19/20 

indeks 

pog. 20/ 

real. 20 

II. ODHODKI SKUPAJ 4.175.893,98 4.118.364,03 5.397.199,51 4.062.195,31 3.897.580,99 102,80 101,40 

1. Odhodki za izvajanje javne službe 4.175.893,98 4.118.364,03 5.396.699,51 4.062.195,31 3.897.458,05 102,80 101,40 

A.,B.  Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 2.954.640,18 3.112.057,01 3.243.981,09 2.875.023,36 2.662.216,73 102,77 94,94 

Plače - I. bruto 2.317.903,77 2.411.642,08 2.431.215,41 2.232.625,16 2.082.388,08 103,82 96,11 

Prispevki  na plače 364.784,80 385.185,16 391.060,24 360.115,88 335.835,58 101,30 94,70 

Drugi osebni prejemki 209.572,25 250.928,80 254.337,34 213.773,09 205.356,80 98,03 83,52 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 38.917,29 40.408,38 40.428,87 39.447,26 38.636,27 98,66 96,31 

Javna dela 23.462,07 23.892,59 126.939,23 29.061,97 0,00 80,73 98,20 

C. Izdatki za blago in storitve 

(materialni stroški) 554.638,80 605.541,02 726.861,42 597.740,50 598.570,52 92,79 91,59 

Funkcionalni stroški objektov 

(splošni neprogramski stroški) 362.843,80 375.024,50 448.885,85 351.857,75 356.597,92 103,12 96,75 

Funkcionalni stroški redne dejavnosti 

(splošni programski stroški) 161.994,28 180.516,52 214.975,57 180.031,29 177.778,02 89,98 89,74 

Programski stroški redne dejavnosti  29.800,72 50.000,00 63.000,00 65.851,46 64.194,58 45,25 59,60 

J. Investicijski odhodki 666.615,00 400.766,00 1.425.857,00 589.431,45 636.670,80 113,09 166,34 

Knjižnično gradivo 615.118,15 400.766,00 1.176.320,00 578.470,99 572.489,54 106,34 153,49 

Oprema in investicijsko vzdrževanje 51.496,85 0,00 249.537,00 10.960,46 64.181,26 469,84 0 

2. Odhodki iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu (tržni odhodki) 0,00 0,00 500,00 0,00 122,94 0 0 

Davek - DDPO 558,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

RAZLIKA   PRIHODKI - 

ODHODKI  86.779,14 0,00 0,00 18.902,79 27.360,51 462,04 0 

 

 

10.4 Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice 

 

10.4.1 Vsa prejeta sredstva 

  2020 2019 2018 indeks 19/20 

Prejeta sredstva  4.263.231,76 4.078.098,10 3.924.941,50 103,90 

Občine 3.772.956,24 3.535.362,25 3.399.561,50 106,72 

Ministrstvo za kulturo              237.634,00 216.289,76 202.157,09 109,87 

Javna agencija za knjigo 11.000,00 13.000,00 12.000,00 84,62 

Zavod RS za zaposlovanje - JD 12.891,79 18.565,55 0,00 69,44 

ESS - zaposlovanje mladih 0,00 750,00 4.805,55 0,00 

Covid-19-sredstva države 2.325,10 0,00 0,00 0,00 

Lastna sredstva 226.424,63 297.130,54 306.417,36 76,98 
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10.4.1.1 Sredstva občinskih proračunov 

Občina / postavka Plače in 

osebni 

prejemki 

Materialni 

stroški 

Knjižnično 

gradivo 

Investicije in 

investicijsko 

vzdrževanje 

Skupaj Deleži 

Mestna občina Maribor 2.472.999,84 357.115,18 200.000,00 45.585,91 3.075.700,93 81,52 

Občina Duplek 60.427,63 4.288,60 5.000,00 0,00 69.716,23 1,85 

Občina Hoče Slivnica 69.985,06 16.861,60 10.000,00 3.534,29 100.380,95 2,66 

Občina Kungota 13.366,85 5.223,15 7.600,00 0,00 26.190,00 0,69 

Občina Lovrenc na Pohorju 20.288,62 13.409,38 10.500,00 0,00 44.198,00 1,17 

Občina Miklavž  19.046,00 7.444,00 21.133,00 0,00 47.623,00 1,26 

Občina Pesnica 34.861,64 15.864,02 10.000,00 0,00 60.725,66 1,61 

Občina Rače Fram 20.648,16 8.051,84 25.000,00 0,00 53.700,00 1,42 

Občina Ruše 81.309,17 13.660,00 26.362,00 0,00 121.331,17 3,22 

Občina Selnica ob Dravi 34.951,31 48,69 2.500,00 0,00 37.500,00 0,99 

Občina Starše 10.521,97 1.178,03 3.300,00 0,00 15.000,00 0,40 

Občina Šentilj 75.152,64 20.476,59 15.000,00 0,00 110.629,23 2,93 

Občina Oplotnica 2.716,49 2.129,92 0,00 0,00 4.846,41 0,13 

Občina Sl. Bistrica - Impol 2.716,49 2.698,17 0,00 0,00 5.414,66 0,14 

Skupaj občinski proračuni 2.918.991,87 468.449,17 336.395,00 49.120,20 3.772.956,24 100,00 

 

 

10.4.1.2 Sredstva iz državnega proračuna 

Ministrstvo / postavka Plače in 

osebni 

prejemki 

Materialni 

stroški 

Knjižnično 

gradivo 

Investicije-

oprema 

Skupaj Deleži 

Ministrstvo za kulturo  

- knjižnično gradivo  0,00 0,00 156.246,00 0,00 156.246,00   

- program nalog OOK 60.000,00 9.088,00 12.300,00 0,00 81.388,00   

- nakup IKT opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Skupaj 60.000,00 9.088,00 168.546,00 0,00 237.634,00 90,06 

Javna agencija za knjigo RS 

JAK - Revija Otrok in knjiga 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00   

JAK -  pravljični večer 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00   

Skupaj 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 4,17 

Ministrstvo za finance              

- stroški dela-ukrepi po PKP 2.325,10 0,00 0,00 0,00 2.325,10 0,88 

Zavod RS za zaposlovanje             

- sofinanciranje stroškov dela-JD 12.891,79 0,00 0,00 0,00 12.891,79 4,89 

Skupaj državni proračun 75.216,89 20.088,00 168.546,00 0,00 263.850,89 100,00 
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10.4.1.3 Lastni prihodki – od izvajanja javne službe in prodaje na trgu 

Vrsta 

dejavnosti 

Prihodek Realizacija 

2020 

Usklajen 

plan 2020 

Realizacija 

2019 

Realizacija 

2018 

Indeks 

realiz.19 

realiz.20 

Javna služba prihodki od zamudnin (opomini) 37.673,54 39.000,00 52.727,38 52.564,72 71,45 

Javna služba prihodki od zamudnin (dnevnih) 26.248,91 33.000,00 41.213,24 43.334,68 63,69 

Javna služba prihodki od članarin  123.649,92 130.000,00 142.102,98 144.667,97 87,01 

Javna služba prihodki od fotokopij 32,60 80,00 85,95 55,50 37,93 

Javna služba prihodki od izgubljenih knjig 3.751,01 3.000,00 3.336,85 3.474,43 112,41 

Javna služba prihodki od izgubljenih izkaznic 2.320,00 4.000,00 5.304,38 3.603,76 43,74 

Javna služba 
prihodki od uporabe 

računalnikov 
161,70 800,00 984,66 871,20 16,42 

Javna služba 
prihodki od prodaje odpisanih 

knjig 
1.148,19 1.500,00 2.140,39 2.103,76 53,64 

Javna služba prihodki od knjigoveznice 64,21 100,00 128,92 157,68 49,81 

Javna služba prihodki od medknjiž. izposoje 832,00 800,00 847,00 913,00 98,23 

Javna služba prihodki od poškodov. gradiva 202,10 120,00 127,40 91,90 158,63 

Javna služba prihodki od prodaje revij in knjig 3.434,18 3.500,00 4.316,52 3.770,36 79,56 

Javna služba prihodki od donacij  95,61 1.000,00 110,73 424,07 86,35 

Javna služba 
prihodki od oddaje prostorov v 

uporabo 
0,00 0,00 106,56 122,94 0,00 

Javna služba prihodki UTŽO-prispevki 6.006,50 5.000,00 5.764,60 5.338,19 104,20 

Javna služba prihodki UTŽO-šolnine 12.200,39 20.000,00 29.064,32 31.543,25 41,98 

Javna služba 
drugi prihodki (izobraževanje, 

strokovno svetovanje) 
338,93 2.000,00 5.300,61 6.978,65 6,39 

Javna služba 
prihodki od bibliografskih 

zapisov 
569,40 200,00 7,80 787,80 7.300,00 

Javna služba prihodki od rezervacij gradiva 877,50 1.000,00 1.277,50 1.280,75 68,69 

Javna služba prihodki od prodaje vrečk 125,32 200,00 262,59 377,38 47,72 

Javna služba 
prihodki od obdelave in opreme 

izgubljenega gradiva 
1.709,90 1.000,00 1.382,50 1.479,51 123,68 

Javna služba 
prihodki od sodne izterjave 

dolgov 
1.178,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Javna služba 
prihodki od posredovanja gradiva 

na dom 
3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Javna služba prihodki od izvedbe dejavnosti  3.801,39 1.000,00 537,66 2.475,86 707,02 

 
Skupaj 226.424,63 247.300,00 297.130,54 306.417,36 76,20 
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10.4.2 Poraba sredstev 

  2020 2019 2018 
indeks 

19/20 

Porabljena sredstva  skupaj 4.175.893,98 4.062.195,31 3.897.580,99 102,80 

Knjižnično gradivo 615.118,15 578.470,99 572.489,54 106,34 

Materialni stroški 554.638,80 597.740,50 598.693,46 92,79 

Plače  in osebni prejemki 2.954.640,18 2.875.023,36 2.662.216,73 102,77 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 51.496,85 10.960,46 64.181,26 469,84 

 

10.4.2.1 Poraba sredstev po financerjih  

Odhodki 2020 Občine Država Lastni prihodki Skupaj deleži 

Stroški dela 2.879.423,29 75.216,89 0,00 2.954.640,18 70,75 

Materialni stroški 508.017,75 20.088,00 26.533,05 554.638,80 13,28 

- funkcionalni stroški objektov                                      

(splošni neprogramski stroški) 357.419,87 0,00 5.423,93 362.843,80   

- funkcionalni stroški redne dejavnosti                               

(splošni programski stroški) 131.375,40 18.088,00 12.530,88 161.994,28   

- programski stroški redne dejavnosti  19.222,48 2.000,00 8.578,24 29.800,72   

Knjižnično gradivo 336.395,00 168.546,00 110.177,15 615.118,15 14,73 

Oprema in investicijsko vzdrževanje 49.120,20 0,00 2.376,65 51.496,85 1,23 

Skupaj odhodki 3.772.956,24 263.850,89 139.086,85 4.175.893,98 100,00 

deleži odhodkov po financerjih 90,35 6,32 3,33 100,00   

 

10.4.2.2 Poraba lastnih sredstev 

Odhodek 
Realizacija 

2020 

Usklajen plan 

2020 

Realizacija 

2019 

Realizacija 

2018  

Indeks real. 

19/20   

Investicije, tekoče vzdrževanje in 

obnova prostorov in opreme  
2.376,65 0,00 5.888,89 13.296,99 40,36 

Programski stroški dejavnosti 8.578,24 35.125,90 46.810,16 43.962,01 18,33 

Materialni stroški (funkcionalni 

stroški objektov) 
5.423,93 25.796,40 13.558,36 12.883,07 40,00 

Materialni stroški (funkcionalni 

stroški redne dejavnosti) 
13.089,52 106.157,70 50.226,95 65.422,00 26,06 

Plače in osebni prejemki  0,00 20.220,00 16.332,40 3.075,24 0,00 

Knjižnično gradivo 110.177,15 60.000,00 145.410,99 140.417,54 75,77 

Presežek prihodkov nad odhodki 

(namenjen nakupu opreme in 

pokrivanju amortizacije) 

86.779,14 0,00 18.902,79 27.360,51 0,00 

Skupaj 226.424,63 247.300,00 297.130,54 306.417,36 76,20 
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10.5 Izkazi prihodkov in odhodkov 

10.5.1 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je temeljni računovodski izkaz določenih 

proračunskih uporabnikov, v katerem so prikazani prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka. 

Izkaz je sestavljen za obdobje od 1.1. do 31.12.2020. Prikazani so prihodki in odhodki za tekoče in 

predhodno leto ter primerjava z indeksom. 

 

Členitev 

podskupin 

kontov 

Naziv podskupine kontov Oznaka  

za AOP 

Znesek - 

tekoče leto 

Znesek - 

predhodno 

leto 

indeks 

1 2 3 4 5 6 

  A) prihodki od poslovanja  860 3.709.104 3.641.414 101,9 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 3.709.104 3.641.414 101,9 

  

povečanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 862 0 0 0,0 

  

zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 863 0 0 0,0 

761 prihodki od prodaje blaga in materiala 864 0 0 0,0 

  B) finančni prihodki 865 0 0 0,0 

763 C) drugi prihodki 866 12 1.547 0,0 

  Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 867 54 5 0,0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 0 0 0,0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 54 5 0,0 

  D) celotni prihodki  870 3.709.170 3.642.966 101,8 

  E) stroški blaga, materiala in storitev  871 545.418 589.998 92,4 

del 466 

nabavna vrednost prodanega materiala in 

blaga 872 0 0 0,0 

460 stroški materiala 873 138.780 125.540 110,5 

461 stroški storitev 874 406.638 464.458 87,6 

  F) stroški dela  875 2.954.640 2.875.023 102,8 

del 464 plače in nadomestila plač 876 2.335.014 2.253.217 103,6 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 367.665 363.545 101,1 

del 464 drugi stroški dela 878 251.961 258.261 97,6 

462 G) amortizacija 879 112.554 151.300 74,4 

463 H) rezervacije 880 0 0 0,0 

465 J) drugi stroški 881 6.526 7.254 90,0 

467 K) finančni odhodki 882 0 0 0,0 

468 L) drugi odhodki 883 1.642 484 0,0 

  M) prevrednotovalni poslovni odhodki  884 1.052 4 10,5 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0 0,0 
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Členitev 

podskupin 

kontov 

Naziv podskupine kontov Oznaka 

za AOP 

Znesek - 

tekoče leto 

Znesek - 

predhodno 

leto 

Indeks 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 1.052 4 0,0 

  N) celotni odhodki 887 3.621.832 3.624.063 99,9 

  O) presežek prihodkov  888 87.338 18.903 0,0 

  P) presežek odhodkov  889 0 0 0,0 

del 80 davek od dohodka pravnih oseb 890 559 0 0,0 

del 80 

presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka  891 86.779 18.903 0,0 

del 80 

presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka  892 0 0 0,0 

  

presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 6.852 6.187 0,0 

  

povprečno število zaposlenih na podlagi 

delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 

število) 894 91 92 98,9 

  število mesecev poslovanja 895 12 12 100,0 

 

 

10.5.1.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 

V izkazu prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov za leto 2020 so prikazani prihodki za tekoče 

poslovanje knjižnice, v skladu z računovodskimi predpisi. Sredstva, namenjena nakupu knjižničnega 

gradiva in opreme, niso zajeta v izkazu prihodkov, saj so v skladu z Zakonom o računovodstvu in 

podzakonskimi predpisi vodena v bilanci stanja, v skupini 98, kot sredstva prejeta v upravljanje. Ob 

nakupu knjižničnega gradiva in opreme (osnovnih sredstev in drobnega inventarja) se amortizacija 

pokriva v breme navedenih sredstev in nima vpliva na izkaz prihodkov in odhodkov oziroma rezultat 

poslovanja. 

 

Stroški dela 

Stroške dela smo obračunali v skladu z veljavno zakonodajo, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, 

Kolektivno pogodbo za javni sektor, Aneksom h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki 

Sloveniji in drugo spremljajočo plačno zakonodajo. Stroški dela so znašali 2.954.640,18 EUR, sredstva 

za izplačilo so prispevale občine ustanoviteljice in pogodbene partnerice. Izvajanje nalog OOK je 

pokrilo Ministrstvo za kulturo. Del stroškov dela oziroma nadomestila, po ukrepih PKP, zaradi 

epidemije Covid 19, je pokril državni proračun. V stroških dela so zajete naslednje postavke: plače I. 

bruto, prispevki na plače in  drugi osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela so  predstavljali 70,75 % 

vseh izdatkov v letu 2020 in so bili  2,77 % višji kot leta 2019. Povečali  so se v skladu z Dogovorom o 

plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Za obdobje 7-12/2020 smo izplačali redno delovno 

uspešnost zaposlenim.  

 

Stroški dela - 2020 2.954.640,18 100,00 

- I. bruto 2.335.014,33 79,03 

- prispevki na plače 367.664,52 12,44 

- drugi izdatki za zaposlene 251.961,33 8,53 

Razdelitev drugih izdatkov 251.961,33 100,00 

- regres za letni dopust 85.796,43 34,05 
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- povračila stroškov prehrane med delom 71.574,11 28,41 

- povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 34.299,01 13,61 

- jubilejne nagrade 4.331,34 1,72 

- odpravnine ob upokojitvi 16.513,55 6,55 

- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega  zavarovanja 38.917,29 15,45 

- nadomestilo stroškov za delo od doma 529,60 0,21 

 

Materialni stroški 

Materialni stroški poslovanja so znašali 554.638,80 EUR, od tega stroški materiala 138.780,16 EUR, 

stroški storitev 406.638,32 EUR in drugi materialni stroški 9.220,32 EUR. Občine so za pokritje 

materialnih stroškov prispevale 91,6 % sredstev, državni proračun 3,6 %, iz lastnih prihodkov smo 

pokrili 4,8 % materialnih stroškov. Celotni materialni stroški so bili v primerjavi z letom 2019 nižji za 

0,16 %. Deleži povišanja oziroma zmanjšanja posameznih materialnih stroškov so vidni v tabelah v 

nadaljevanju. 

 

Stroški materiala 

V spodnji preglednici so prikazani stroški materiala po posameznih postavkah za leto 2020 in primerjava 

z letom 2019. Iz preglednice so razvidni deleži znotraj stroškov materiala in  primerjava med letoma. 

Celotni stroški materiala so v letu 2020 znašali  125.539,91 EUR in so bili v primerjavi z letom 2019 

višji za 10,5 %. Največji delež stroškov materiala so predstavljali stroški ogrevanja, ki so znašali 

40.475,22 EUR ali 29,16 % vseh stroškov materiala, sledijo jim stroški električne energije v višini 

28.458,63 EUR oziroma 20,24 %. Zaščitna sredstva zaradi epidemije Covid 19, za zaposlene in 

uporabnike, so vključena na postavki drugi stroški materiala, znašala so 25.008,04 EUR. 

 

  2020 Delež (%) 2019 Delež (%) Indeks 19/20 

Stroški materiala skupaj 138.780,16 100,00 125.539,91 100,00 110,5 

- knjigoveški material in material za 

opremo gradiva 
18.182,07 13,10 10.103,54 8,05 180,0 

- material za izposojo 3.688,50 2,66 6.190,69 4,93 59,6 

- material za čiščenje 62,35 0,04 35,3 0,03 176,6 

- material za  vzdrževanje opreme 3.061,04 2,21 3.458,36 2,75 88,5 

- pisarniški material 3.294,73 2,37 5.715,77 4,55 57,6 

- material za prireditve in razstave 2.499,74 1,80 5.867,46 4,67 42,6 

- stroški ogrevanja 40.475,22 29,16 42.774,36 34,07 94,6 

- goriva in maziva za prevozna 

sredstva 
9.895,44 7,13 14.199,88 11,31 69,7 

- električna energija 28.084,29 20,24 32.818,23 26,14 85,6 

- stroški drobnega inventarja 1.078,15 0,78 681,89 0,54 158,1 

- drugi stroški materiala 28.458,63 20,51 3.694,43 2,94 770,3 

 

Stroški storitev 

Stroški storitev so v letu 2020 znašali 406.638,32 EUR in so bili v primerjavi z letom 2019 nižji za 

57.819,81 EUR oziroma 12,4 %. Največji delež stroškov storitev zajemajo stroški čiščenja prostorov v 

višini 109.997,79 EUR oziroma 27,05 % vseh stroškov storitev. Sledijo jim stroški najemnin v višini 

40.576,96 EUR oziroma  9,98 % vseh stroškov storitev.  
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V primerjavi z letom 2019 so se precej znižali stroški priprave in izvedbe prireditev (storitve za 

prireditve in dejavnosti, avtorski honorarji, založniške in tiskarske storitve), ki jih zaradi epidemije 

nismo mogli v celoti izvajati.  

Vsi stroški storitev so v nadaljevanju prikazani po postavkah, deležih in v primerjavi z letom 2019. 

 
 

2020 Delež (%) 2019 Delež (%) Indeks 

19/20 

Stroški storitev skupaj 406.638,32 100,0 464.458,13 100,0 87,6 

- telefonske storitve 13.144,11 3,23 12.815,51 2,76 102,6 

- stroški najetih računalniških linij 9.656,33 2,37 10.524,88 2,27 91,7 

- poštnina in kurirske storitve 13.625,06 3,35 17.294,33 3,72 78,8 

- prevozni stroški in storitve 0,00 0,00 329,57 0,07 0,0 

- tekoče vzdrževanje računalniške in 

komunikacijske  opreme 
18.065,59 4,44 14.144,53 3,05 127,7 

- tekoče  in investicijsko vzdrževanje druge 

opreme 
8.471,05 2,08 9.572,00 2,06 88,5 

- tekoče vzdrževanje in popravila vozil 4.249,73 1,05 7.177,63 1,55 59,2 

- najemnine za poslovne prostore 40.576,96 9,98 52.391,33 11,28 77,4 

- obratovalni stroški 22.832,56 5,61 14.439,34 3,11 158,1 

- storitve varovanja  zgradb in prostorov 22.748,58 5,59 19.840,27 4,27 114,7 

- stroški čiščenja 109.997,79 27,05 87.256,44 18,79 126,1 

- druge najemnine, zakupnine in licenčnine 10.624,59 2,61 11.780,48 2,54 90,2 

- nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 3.516,59 0,86 3.907,40 0,84 90,0 

- voda 2.102,43 0,52 2.170,03 0,47 96,9 

- odvoz smeti 10.081,72 2,48 7.036,77 1,52 143,3 

- stroški medknjižnične izposoje 469,90 0,12 577,17 0,12 81,4 

- pristojbine za registracijo vozil 1.239,48 0,30 1.346,13 0,29 92,1 

- zavarovalne premije za motorna vozila 3.988,79 0,98 4.114,56 0,89 96,9 

- zavarovalne  premije za opremo 9.369,70 2,30 9.529,03 2,05 98,3 

- storitve - prireditve in razstave 9.010,25 2,22 27.051,50 5,82 33,3 

- dnevnice 615,95 0,15 2.252,31 0,48 27,3 

- nočnine 623,27 0,15 1.883,18 0,41 33,1 

- prevozni stroški za službena potovanja 1.736,54 0,43 4.128,88 0,89 42,1 

- drugi izdatki za službena potovanja 116,70 0,03 505,18 0,11 23,1 

- stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih 5.640,18 1,39 12.851,60 2,77 43,9 

- stroški zdravniških pregledov 430,35 0,11 919,10 0,20 46,8 

- reprezentanca 265,47 0,07 803,08 0,17 33,1 

- stroški storitev organizacijam za plačilni promet 1.435,90 0,35 2.132,16 0,46 67,3 

- članarine 2.195,00 0,54 2.670,00 0,57 82,2 

- stroški reklame in propagande 2.282,05 0,56 2.925,95 0,63 78,0 

- založniške in tiskarske storitve 24.846,84 6,11 35.657,98 7,68 69,7 

- drugi stroški storitev 30.601,47 7,53 42.440,52 9,14 72,1 

- plačila po podjemnih pogodbah o delu 3.083,90 0,76 2.855,63 0,61 108,0 

- pačila po podjemnih pogodbah - posebni davek 702,76 0,17 650,16 0,14 108,1 

- plačila avtorskih honorarjev 18.290,73 4,50 38.483,50 8,29 47,5 
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10.5.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani prihodki in odhodki po 16. 

členu pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Pri pripoznavanju prihodkov in 

odhodkov v izkazu smo upoštevali načelo denarnega toka - plačane realizacije. Podatki se vodijo na 

predpisanih evidenčnih kontih, ki niso primerljivi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov. V letu 2020 so bili realizirani prihodki po denarnem toku v višini 4.258.783 EUR, kar je 

4,8 % več kot leto prej. Odhodki  po denarnem toku so znašali  4.198.477 EUR in so bili za 2,7 % višji 

kot leta 2019. Vsi prihodki so bili realizirani v okviru opravljanja dejavnosti javne službe. Po navodilu 

Ministrstva za finance smo pod AOP 487 izkazali prihodke od oddaje premoženja v upravljanju, v 

uporabo oziroma najem zunanjim izvajalcem, ker so bile pogodbe o uporabi prostora sklenjene med 

javnim zavodom in najemnikom. Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku znaša 60.305,79 

EUR. V skladu z določbami Zakona o javnih financah in Zakona o fiskalnem pravilu izračun presežka 

po fiskalnem pravilu ni potreben, ker so  kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2020 znašale 419.042,07 

EUR. 

Členitev 

kontov 

Naziv konta Oznaka za 

AOP 

Znesek                     

tekoče leto 

Znesek                                           

predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

   

I. SKUPAJ PRIHODKI  

 

401 4.258.783 

 

4.062.969 

  1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  402 
4.258.783 

4.062.969 

  A. prihodki iz sredstev javnih financ  403 
4.027.380 

3.747.299 

  a. prejeta sredstva iz državnega proračuna  404 
263.350 

244.635 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 

porabo 

405 

95.604 

104.179 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

investicije 

406 

167.746 

140.456 

  b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 

3.764.030 

 

3.502.664 

del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 

porabo 

408 

3.379.053 

 

3.191.995 

del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 

investicije 

409 

384.977 

 

310.669 

  c. prejeta sredstva iz skladov socialnega   

    zavarovanja  

410 
0 

0 

del 7402 prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

za tekočo porabo 

411 

0 

0 

del 7402 prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

za investicije 

412 

0 

0 

  d. prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij  413 
0 

0 

del 7403 prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 
0 

0 

del 7403 prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 
0 

0 

del 7404 prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 
0 

0 

del 7404 prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 
0 

0 

del 740  e. prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 

donacij 

418 

0 

 

0 
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Členitev 

kontov 

Naziv konta Oznaka za 

AOP 

Znesek                     

tekoče leto 

Znesek                     

tekoče leto 

741 f. prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev proračuna Evropske unije 

419 

0 

0 

  B. drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne 

službe  

420 

231.403 

 

315.670 

del 7102 prejete obresti 422 0 0 

del 7100 prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 

423 

0 

0 

7103 prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja 

487 

82 

25 

del 7141 drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 231.225 315.534 

72 kapitalski prihodki 425 0 0 

730 prejete donacije iz domačih virov 426 96 111 

731 prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

782 prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0 

783 prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega 

sklada 

489 

0 

0 

784 prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje 

centraliziranih in drugih programov EU 

490 

0 

0 

786 ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU  

431 

0 

0 

7130 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 

del 7102 prejete obresti 433 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI  437 4.198.477 4.086.332 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  438 4.198.477 4.086.332 

  A. plače in drugi izdatki zaposlenim  439 2.564.190 2.442.058 

del 4000 plače in dodatki 440 2.272.067 2.183.858 

del 4001 regres za letni dopust 441 85.796 84.110 

del 4002  povračila in nadomestila 442 106.752 118.800 

del 4003 sredstva za delovno uspešnost 443 38.278 27.766 

del 4004 sredstva za nadurno delo 444 22.317 15.114 

del 4005 plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 drugi izdatki zaposlenim 446 38.980 12.410 

  B. prispevki delodajalcev za socialno varnost  447 408.657 399.005 

del 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 199.688 197.627 

del 4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 166.149 158.231 

del 4012 prispevek za zaposlovanje 450 1.461 1.509 

del 4103 prispevek za starševsko varstvo 451 2.343 2.231 

del 4105 premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 

452 

39.016 

39.407 

  C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne s.  453 570.861 609.994 
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Členitev 

kontov 

Naziv konta Oznaka za 

AOP 

Znesek                     

tekoče leto 

Znesek                     

tekoče leto 

del 4020 pisarniški in splošni material in storitve 454 252.807 218.330 

del 4021 posebni material in storitve 455 41.955 56.106 

del 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 113.623 113.394 

del 4023 prevozni stroški in storitve 457 22.355 28.491 

del 4024 izdatki za službena potovanja 458 3.089 9.421 

del 4025 tekoče vzdrževanje 459 35.672 33.042 

del 4026 poslovne najemnine in zakupnine 460 57.571 71.932 

del 4027 kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028  davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 drugi operativni odhodki 463 43.789 79.278 

403 D. plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. subvencije 466 0 0 

411 G. transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. transferi neprofitnim organizacijam in 

ustanovam 

468 

0 

0 

413 I. drugi tekoči domači transferi 469 0 0 

  J. investicijski odhodki   470 654.769 635.275 

4200 nakup zgradb in prostorov 471 45.421 2.269 

4201 nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 nakup opreme 473 13.056 14.876 

4203 nakup drugih osnovnih sredstev 474 595.364 617.483 

4204 novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 nakup nematerialnega premoženja 478 928 647 

4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 

479 

0 

0 

4209 nakup blagovnih rezerv in investicijskih zalog 480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV NA TRGU  

481 

0 

0 

del 400 A. plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 

482 

0 

0 

del 401 B. prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

483 

0 

0 

del 402 C. izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 

484 

0 

0 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  485 60.306 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV  NAD PRIHODKI 486 0 23.363 
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10.5.3 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb prikazuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter o 

izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev, in prejemke iz naslova prodaje teh deležev.  V 

Mariborski knjižnici navedenih poslovnih dogodkov nismo beležili. 

 

Členitev 

kontov 

Naziv konta Oznaka 

za AOP 

Znesek - 

tekoče leto 

Znesek - 

predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  500 0 0 

7500 

prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 

zasebnikov 501 0 0 

7501 prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 

prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki 

so v lasti države ali občin 503 0 0 

7503 prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 prejeta vračila danih posojil  - iz tujine 507 0 0 

7507 prejeta vračila danih posojil - državnemu zboru 508 0 0 

7508 prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 V. DANA POSOJILA  512 0 0 

4400 dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 

dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 

države ali občin 515 0 0 

4403 dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 dana posojila občinam 518 0 0 

4406 dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 dana posojila državnemu zboru 520 0 0 

4408 dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA  524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 525 0 0 
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10.5.4 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

V izkazu računa financiranja prikazujemo podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o 

odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V letu 2020 nismo imeli najetih posojil. 

 

Členitev 

kontov 

Naziv konta Oznaka 

za AOP 

Znesek - 

tekoče leto 

Znesek - 

predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE 550 0 0 

500 domače zadolževanje 551 0 0 

5001 najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA  560 0 0 

550 odplačila domačega dolga  561 0 0 

5501 odplačila dolga poslovnim bankam 562 0 0 

5502 odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 odplačila dolga državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 odplačila dolga drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE  570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA  571 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  572 60.306 0 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  573 0 23.363 

 

 

10.5.5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Izkaz prikazuje prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga 

in storitev na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in odhodkov. Stroške knjižnice, ki jih ni mogoče 

neposredno uvrstiti v dejavnost javne službe ali tržno dejavnost, delimo med dejavnosti po kriteriju 

razmerja med prihodki obeh dejavnosti. Vsi realizirani prihodki so prihodki od izvajanja javne službe. 
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Členitev 

podskupin 

kontov 

Naziv podskupine kontov Oznaka 

za AOP 

Prihodki in 

odhodki za 

izvajanje 

javne službe 

Prihodki in 

odhodki od 

prodaje blaga in 

storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660 3.641.414 0 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 3.641.414 0 

  povečanje vrednosti zalog in nedokončane 

proizvodnje 

662 0 0 

  zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 

663 0 0 

761 prihodki od prodaje blaga in materiala 664 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 1.547 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI  

667 5 0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 0 0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 5 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI  670 3.642.966 0 

  E) STROŠKI BLAGA, MATER. IN STOR.  671 589.998 0 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 672 0 0 

460 stroški materiala 673 125.540 0 

461 stroški storitev 674 464.458 0 

  STROŠKI DELA 675 2.875.023 0 

del 464 plače in nadomestila plač 676 2.253.217 0 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 363.545 0 

del 464 drugi stroški dela 678 258.261 0 

462 G) AMORTIZACIJA 679 151.300 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 7.254 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 484 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI  

684 4 0 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0 0 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 4 0 

  N) CELOTNI ODHODKI  687 3.624.063 0 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV  688 18.903 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 689 0 0 

del 80 davek od dohodka pravnih oseb  690 0 0 

del 80 presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka  

691 18.903 0 

del 80 presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka  

692 0 0 

  presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 6.187 0 
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10.6 Bilanca stanja 

V bilanci stanja so prikazani podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na koncu obračunskega 

obdobja, na dan 31.12.2020. Podatki o sredstvih in obveznostih so razčlenjeni glede na vrsto in ročnost. 

Prikazano je stanje tekočega in predhodnega leta ter primerjava, prikazana z indeksom rasti. 

 

Členitev 

skupine 

kontov 

Naziv skupine kontov Oznaka za 

AOP 

Znesek                    

tekoče leto 

Znesek              

predhodno 

leto  

Indeks 

1 2 3 4 5 6 

  A) dolgoročna sredstva in sredstva v 

upravljanju  

001 478.454 506.599 
 

94 

00 neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve 

002 16.208 11.830 137 

01 popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 003 1.804 1.804 100 

02 nepremičnine 004 1.012.503 1.012.503 100 

03 popravek vrednosti nepremičnin 005 646.855 661.984 98 

04 oprema in druga opredmetena osn. sredstva 006 12.610.446 12.302.534 103 

05 popravek vrednosti opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev 

007 12.512.044 12.156.480 103 

06 dolgoročne finančne naložbe 008 0 0 0 

07 dolgoročno dana posojila in depoziti 009 0 0 0 

08 dolgoročne terjatve iz poslovanja 010 0 0 0 

09 terjatve za sredstva dana v upravljanje 011 0 0 0 

  B) kratkoročna sredstva; razen zalog in 

aktivne časovne razmejitve 

012 567.885 437.989 130 

10 denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive 

vrednostnice 

013 248 245 101 

11 dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 

ustanovah 

014 252.139 185.706 136 

12 kratkoročne terjatve do kupcev 015 303 873 35 

13 dani predujmi in varščine 016 0 0 0 

14 kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 

017 307.831 243.028 127 

15 kratkoročne finančne naložbe 018 0 0 0 

16 kratkoročne terjatve iz financiranja 019 0 0 0 

17 druge kratkoročne terjatve 020 6.673 7.452 90 

18 neplačani odhodki 021 0 0 0 

19 aktivne časovne razmejitve 022 691 685 0 

  C) zaloge  023 0 0 0 

30 obračun nabave materiala 024 0 0 0 

31 zaloge materiala 025 0 0 0 

32 zaloge drobnega inventarja in embalaže 026 0 0 0 

33 nedokončana proizvodnja in storitve 027 0 0 0 

34 proizvodi 028 0 0 0 

35 obračun nabave blaga 029 0 0 0 
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Členitev 

skupine 

kontov 

Naziv skupine kontov Oznaka za 

AOP 

Znesek                    

tekoče leto 

Znesek              

predhodno 

leto  

Indeks 

36 zaloge blaga 030 0 0 0 

37 druge zaloge 031 0 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ  032 1.046.339 944.588 111 

99 aktivni konti izvenbilančne evidence 033 0 0 0 

  D) kratkoročne obveznosti in pasivne 

časovne razmejitve 

034 419.042 369.151 114 

20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in 

varščine 

035 52 52 100 

21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036 217.065 233.520 93 

22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 037 90.217 86.970 104 

23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 038 40.870 37.932 108 

24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 

039 8.910 10.677 83 

25 kratkoročne obveznosti do financerjev 040 0 0 0 

26 kratkoročne obveznosti iz financiranja 041 0 0 0 

28 neplačani prihodki 042 0 0 0 

29 pasivne časovne razmejitve 043 61.928 0 0 

  E) lastni viri in dolgoročne obveznosti 044 627.297 575.437 109 

90 splošni sklad 045 0 0 0 

91 rezervni sklad 046 0 0 0 

92 dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047 19.238 16.140 119 

93 dolgoročne rezervacije 048 0 0 0 

940 sklad namenskega premoženja v javnih skladih 049 0 0 0 

9410 sklad premoženja v drugih pravnih osebah 

javnega prava, ki je v njihovi lasti, za 

neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva 

050 0 0 0 

9411 sklad premoženja v drugih pravnih osebah 

javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne 

naložbe 

051 0 0 0 

9412 presežek prihodkov nad odhodki 052 0 0 0 

9413 presežek odhodkov nad prihodki 053 0 0 0 

96 dolgoročne finančne obveznosti 054 0 0 0 

97 druge dolgoročne obveznosti 055 0 0 0 

980 obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva 

056 521.280 540.394 96 

981 obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 057 0 0 0 

985 presežek prihodkov nad odhodki 058 86.779 18.903 459 

986 presežek odhodkov nad prihodki 059 0 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ  060 1.046.339 944.588 111 

99 pasivni konti izvenbilančne evidence 061 0 0 0 
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10.6.1 Pojasnila pomembnejših postavk bilance stanja 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Za nabavo in obnovo opreme smo porabili 58.352,54 EUR. Nabavili smo za 2.819,20 EUR knjižnične 

opreme (pohištvo), za 9.165,45 EUR računalniške opreme ter za 782,38 EUR druge opreme oziroma 

strojev in naprav. Skupaj smo nabavili 39 novih osnovnih sredstev, prikazanih v spodnji tabeli.  Mestna 

občina Maribor je financirala izvedbo klimatizacije v stavbi knjižnice Nova vas odrasli in Nova vas 

pionirji, v višini 45.585,91 EUR.  

Zamenjavo plinske peči v Knjižnici Tabor in  Knjižnici Tezno je financirala in izvedla Mestna občina 

Maribor. 

 

Nabavljena oprema Kos Vrednost 

Računalniki in računalniška oprema 
 

  

- Prenosni računalnik 7 6.272,47 

- programska oprema (Office, Zoom) 10 974,53 

- čitalec črtne kode 2 259,94 

- podpisna tablica 2 638,62 

- mrežno stikalo 6 84,56 

- naprava za neprekinjeno napajanje 2 356,28 

- projektor 1 579,05 

Pohištvo in knjižnična oprema 
 

  

- knjižna omara 4 2.533,02 

- koš za ločeno zbiranje odpadkov 1 286,18 

Druga oprema 
 

  

- mobilni telefon 2 451,96 

 

Opremo smo nabavili s sredstvi: 

- Mestne občine Maribor v višini 45.585,91 EUR – izvedba klimatizacije v Knjižnici Nova vas 

odrasli in Nova vas pionirji. 

- Občine Hoče-Slivnica 3.534,29 EUR (pohištvena in računalniška oprema). 

- Z lastnimi sredstvi, pridobljenimi z zaračunavanjem storitev javne službe leta 2020, v višini 

2.381,22 eur in iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, prihranjenih iz lastnih 

sredstev v višini 6.851,52 EUR (IKT oprema 8.164,18 EUR, pohištvo 286,18 EUR, druga 

oprema 782,38 EUR).  

Neopredmetena sredstva in  opredmetena osnovna sredstva smo amortizirali posamično z uporabo 

amortizacijskih stopenj po Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev. Drobni inventar smo 100 % odpisali ob nabavi. 

Amortizacijo opreme v višini 87.410,51 EUR smo pokrili iz obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 86.130,71 EUR in iz dolgoročnih pasivnih 

časovnih razmejitev za osnovna sredstva, v višini 1.279,80 EUR. 

Amortizacijo knjižničnega gradiva v vrednosti 615.118,15 EUR smo pokrili v breme obveznosti za 

sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 504.941,00 EUR in v breme lastnih sredstev v višini 110.177,15 

EUR. 

Oprema, vodena v registru osnovnih sredstev, je odpisana v višini 93,8 %. Opreme v enotah Duplek, 

Hoče, Kamnica, Selnica ob Dravi in delno Ruše nimamo v upravljanju in ni vodena v naših poslovnih 

knjigah oziroma registru osnovnih sredstev. Nepremičnini, stavba Osrednje knjižnice na Rotovškem 
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trgu in stavba  Knjižnice Nova vas in Pionirske knjižnice Nova vas, sta odpisani  oziroma amortizirani 

v višini 63,9 %. Ostalih nepremičnin (stavb), kjer delujejo enote knjižnice, nimamo v upravljanju. 

Inventurna komisija je, s stanjem na dan 31.12.2020, popisala vsa sredstva in obveznosti do virov 

sredstev. Pri popisu ni ugotovila odstopanj med dejanskim in knjižnim stanjem opreme. Po poročilu in 

sklepih smo odpisali nekaj zastarelih ter iztrošenih računalnikov in tiskalnikov, zastarelo programsko 

opremo Windows in Office ter nekaj pohištva (stole, mize), ki ni bilo več primerno za uporabo. Vsa 

odpisana oprema je bila  v celoti amortizirana in brez sedanje vrednosti.   

V letu 2020 je bil opravljen popis knjižničnega gradiva v Knjižnici Bistrica ob Dravi, Knjižnici Duplek 

in Knjižnici Selnica ob Dravi. Popisna komisija je za odpis predlagala 38.622 enot knjižničnega gradiva. 

Pri izločanju in odpisu knjižničnega gradiva je komisija ravnala v skladu z določili Navodil za izločanje 

in odpis knjižničnega gradiva in v skladu z internim Navodilom za izvedbo odpisa knjižničnega gradiva.  

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  

Naziv Oznaka 

za AOP 

Znesek 

nabavna 

vrednost 

(1.1.) 

Znesek 

popravek 

vrednosti 

(1.1.) 

Znesek 

povečanje  

NV 

Znesek 

povečanje  

PV 

Znesek 

zmanjša

nje  

NV 

Znesek 

zmanjša

nje  

PV 

Znesek 

amortiza

cije 

Znesek - 

neodpisa

na 

vrednost 

(31.12.) 

Znesek 

prevredn

otenje 

zaradi 

okrepitve 

Znesek 

prevredn

otenje 

zaradi 

oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-

4+5-6-

7+8-9) 

11 12 

I. neopredmetena 

sredstva in 

opredmetena 

osnovna sredstva 

v upravljanju 

700 13.326.866 12.820.267 671.075 1.492 357.294 402.798 743.232 478.454 0 0 

A. dolgoročno 

odloženi stroški 

701 10.026 0 5.869 1.492 0 0 0 14.403 
 

0 

B. dolgoročne 

premoženjske 

pravice 

702 1.804 1.804 0 0 1.359 1.359 0 0 
 

0 

C. druga 

neopredmetena 

sredstva 

703 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

D. zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

E. zgradbe 705 1.012.503 661.984 0 0 0 45.504 30.375 365.648 
 

0 

F. oprema 706 1.070.020 923.966 9.384 0 5.317 5.317 57.035 98.403 
 

0 

G. druga 

opredmetena 

osnovna sredstva 

707 11.232.513 11.232.513 655.822 0 351.977 351.977 655.822 0 
 

0 

II. Neopredmet. 

sredstva in 

opredmetena osn. 

sredstva v lasti  

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. dolgoročno 

odloženi stroški 

709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. dolgoročne 

premoženjske 

pravice 

710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. druga 

neopredmetena 

sredstva 

711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Naziv Oznaka 

za AOP 

Znesek 

nabavna 

vrednost 

(1.1.) 

Znesek 

popravek 

vrednosti 

(1.1.) 

Znesek 

povečanje  

NV 

Znesek 

povečanje  

PV 

Znesek 

zmanjša

nje  

NV 

Znesek 

zmanjša

nje  

PV 

Znesek 

amortiza

cije 

Znesek - 

neodpisa

na 

vrednost 

(31.12.) 

Znesek 

prevredn

otenje 

zaradi 

okrepitve 

Znesek 

prevredn

otenje 

zaradi 

oslabitve 

D. zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. druga 

opredmetena 

osnovna sredstva 

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. neopredmetena 

sredstva in 

opredmetena 

osnovna sredstva v 

finančnem najemu 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno 

odloženi stroški 

717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. dolgoročne 

premoženjske 

pravice 

718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. druga 

neopredmetena 

sredstva 

719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. druga 

opredmetena 

osnovna sredstva 

723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

10.6.2 Kratkoročna sredstva 

Stanje kratkoročnih sredstev na kontih terjatev razreda 1 na dan 31.12.2020: 

─ denarna sredstva,  gotovina v blagajni, 248,52 EUR 

─ sredstva na podračunu pri UJP Slovenska Bistrica, 252.139,07 EUR 

─ terjatve do kupcev, na kontu 120,  znašajo 303,15 EUR. 

Med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupini 14, so zajete terjatve 

v višini 307.830,94. Nanašajo se na sredstva za plače, materialne stroške in knjižnično gradivo,  ki jih  

za leto 2020 dolgujejo občinski in državni proračun: 

─ konto 140,  2.147,13 EUR, za javna dela december 2020. 

─ konto 141, 305.624,81 EUR, od tega: Občina Duplek 9.908,64 EUR, Občina Hoče Slivnica 

17.200,35 EUR, Mestna občina Maribor 267.314,26 EUR, Občina Pesnica 2.883,93 EUR, 

Občina Ruše 6.915,06 EUR in Občina Šentilj 1.402,57 EUR.  

─ konto 143,  59,00 EUR. 

V bilanci stanja so izkazane še druge terjatve v skupini kontov 17 v skupni višini 6.672,91 EUR, in sicer 

do Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za refundacije boleznin (3.323,06 EUR), terjatve za vstopni 

DDV, ki ga izračunavamo in upoštevamo v vstopnem deležu 1 % (127,36 EUR), terjatve do 

Zavarovalnice Sava (2.955,63 EUR) in ostale kratkoročne terjatve (266,86 EUR).  

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev, v skupini kontov 19, je stanje v višini 690,97 EUR, znesek 

predstavlja najemnino za knjižnico Šentilj za december 2020. 
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Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku. Vsem 

dolžnikom so bili poslani opomini in IOP obrazci. V letu 2021 bomo nadaljevali s spremljanjem terjatev 

in opominjanjem. 

 

10.6.3 Kratkoročne obveznosti 

Skupne kratkoročne obveznosti na kontih razreda 2 znašajo 419.042,07 EUR. V nadaljevanju so 

obveznosti razčlenjene po skupinah obveznosti v bilanci stanja na dan 31.12.2020. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme iz naslova prodanih darilnih bonov znašajo 52,00 EUR. 

Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajeti stroški dela za mesec december 2020 v višini 

249.486,63 EUR. Obveznosti so bile poravnane v januarju 2021. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so na dan 31.12.2020 znašale 90.217,15 EUR, z 

zapadlostjo v letu 2021. 

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 8.448,14 EUR,  so zajete:  

─ obveznosti za davek na dodano vrednost  1.175,73 EUR, 

─ obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb 558,64 EUR, 

─ ostale kratkoročne obveznosti (premije za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, 

druge kratkoročne obveznosti ) za  december 2020,  v višini 6.713,77 EUR. 

Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 8.910,30 EUR. 

Kratkoročne obveznosti na kontih pasivnih časovnih razmejitev znašajo 61.927,58 EUR. Med prihodke 

jih bomo predvidoma prenesli  v letu 2021, ko bomo dobili nakazilo in bodo nastali stroški. 

 

10.6.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Lastne vire in dolgoročne obveznosti izkazujemo na kontih razreda 9. Dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve v skupini kontov 92 znašajo 19.238,06 EUR. Na kontu 920 so v višini 14.403,41 EUR 

oblikovane iz namenskih sredstev za pokrivanje stroškov rezervnega sklada za enoti Nova vas, 

oblikovanega na podlagi stanovanjskega zakona. Oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za 

rezervni sklad bomo porabljali v skladu z odločitvami in obvestili upravitelja stavbe knjižnic v Novi 

vasi. Na kontu 922 so izkazane prejete namenske donacije za pokrivanje stroškov amortizacije 

bibliobusa v skupni višini 4.834,65 EUR. 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, konto 980, znašajo na dan 31.12.2020 521.280,37 EUR 

in so razdeljene na: 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 515.124,01 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Duplek 979,41 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Hoče-Slivnica 2.507,69 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 720,43 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Miklavž  929,47 EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Rače-Fram 1.019,36 EUR. 

Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta 2020 v višini 86.779,14 EUR.  

 

10.6.4.1 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

V  knjižnici nimamo dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
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11 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 

poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih 

financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in 

uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega 

zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se 

obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo 

ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se 

tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih 

financ v MARIBORSKI KNJIŽNICI, Rotovški trg 2, Maribor. 

 

Oceno podajam na podlagi: 

- ocene notranje revizijske službe za področja: notranja revizija je bila načrtovana na področju 

pravilnosti obračuna plač, jeseni 2020,  s poudarkom na preveritvi izplačanih dodatkov ter povečanega 

obsega dela. Izvedba revizije se je zaradi epidemije Covid 19 prestavila v leto 2021. 

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: knjižnična mreža, razvoj, nabava in obdelava 

gradiva, računovodstvo, vodenje kakovosti. 

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih 

organov EU,…) za področja: Opravljena je bila revizija prijav podatkov o obdobjih zavarovanja in 

osnovah za leta 2017, 2018 in 2019 Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer ni bilo 

ugotovljenih pomanjkljivosti. Finančna uprava RS je opravila pregled DDPO. 

 

V MARIBORSKI KNJIŽNICI je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

 

2. upravljanje s tveganji: 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 

ravnanja z njimi 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
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3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

 

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 

revizijsko službo 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

 

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 

sistema notranjega nadzora javnih financ 

a) z lastno notranjerevizijsko službo, 

b) s skupno notranjerevizijsko službo, 

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe: MESTNA OBČINA MARIBOR, Služba notranje 

revizije, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor 

Matična številka skupne notranjerevizijske službe: 5883369000 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja 

 

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedla naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 

2 oziroma 3 pomembne izboljšave):  

- spremembe internih pravilnikov v skladu z zakonskimi spremembami, 

- uvedba elektronske evidence vodenja prisotnosti zaposlenih, 

- izdaja številnih navodil za varno in učinkovito delo v času epidemije Covid 19. 

 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 

obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za 

njihovo obvladovanje): 

- Velik dejavnik tveganja, v smislu nevarnosti za uporabnike in zaposlene, predstavljajo 

neustrezni prostori osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Od leta 2008 so intenzivno tekle 

aktivnosti za pridobitev novih ustreznejših prostorov. Več let so napredovanje investicije 

zavirali birokratski postopki in pritožbe strank v postopku, kasneje niso bila zagotovljena 

finančna sredstva. Več let je MoM tudi iskala iskali nadomestne lokacije, za katere smo 

poskušali prepoznati možnosti umestitve knjižničnih vsebin v upanju, da bo katera od njih 
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vendarle uresničena ter s tem knjižnica rešena neprimernih in nevarnih prostorov. Leto 2020 je 

prelomno glede reševanja prostorskih problemov knjižnice. Pripravljena je dokumentacija za 

gradbeno dovoljenje, dosežen je dogovor o finančni konstrukciji 24 mil. evrov vrednega 

projekta s sofinanciranjem države. MoM je svoj delež vključila v proračuna za naslednji dve 

leti.   

- Pomembno tveganje je nezadostno število zaposlenih, omejitve zaposlovanja zaradi omejevalne 

zakonodaje, kar predstavlja neizpolnjevanje kadrovskih potreb Mariborske knjižnice v skladu s 

standardi za splošne knjižnice. Tveganje obvladujemo s pomočjo zaposlitev v programih javnih 

del in z zaposlitvami za določen čas. V letu 2020 smo imeli tri zaposlene v programu javnih del. 

- Tveganje predstavlja tudi neizpolnjevanje zakonskih obvez občin ustanoviteljic in pogodbenih 

partneric. Zakon o knjižničarstvu ne vsebuje mehanizma, ki bi občine prisilil k financiranju 

knjižnice v obsegu, določenem v zakonu in podzakonskih aktih, zato vse bolj reducirajo sredstva 

celo za najosnovnejše delovanje in nakup knjižničnega gradiva.  

 

Dragica Turjak, direktorica 
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12 PRILOGE 

 

1. Pregled dela po občinah 

2. Prireditve in dejavnosti – interna  

3. Statistične preglednice – interna  

4. Notranja organizacija, delovne skupine – interna  

5. Poročilo o delovanju krajevnih knjižnic – interna  

6. Bibliografija Mariborske knjižnice – interna  

7. Bibliografija zaposlenih – interna  

 

 

Legenda kratic 

MK – Mariborska knjižnica 

OOK – Osrednja območna knjižnica 

OK – Knjižnica Rotovž 

PK – Pionirska knjižnica Rotovž 

KT – Knjižnica Tabor 

NV – Knjižnica Nova vas 

Np – Pionirska knjižnica Nova vas 

M – mladi bralci do 15 let 

O – odrasli bralci 

SO – starejši odrasli, tretje življenjsko obdobje 

IKT – informacijska komunikacijska oprema 

DBM – Društvo bibliotekarjev Maribor 

ZBDS – Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

IBBY – Mednarodna zveza za mladinsko književnost 

IFLA – Mednarodna zveza knjižnic 

COBISS – Kooperativni online bibliografski sistem in servisi 

IZUM – Institut informacijskih znanosti Maribor 

UKM – Univerzitetna knjižnica Maribor 

NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica 

dLib- Digitalna knjižnica Slovenije 

MoM – Mestna občina Maribor 

ISIO – Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih 

VDC – Varstveno delovni center 

LGM – Lutkovno gledališče Maribor 

 

 

 

Poročilo so pripravili direktorica, pomočnica direktorice, vodje oddelkov in služb, računovodja, 

vodje krajevnih knjižnic in koordinatorji posameznih strokovnih področij v knjižnici. 

 

Fotografije so iz arhiva Mariborske knjižnice. 
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PREGLED DELA PO OBČINAH 2020            PRILOGA 1 

 

 
OBČINA DUPLEK 2020 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 
751 10 13 21 795 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 
22.710 423 1.081 123 24.337 

 

Potujoča knjižnica* 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 
3.521 38 30 37 3.626 

zaloga 
110.647 1.723 727 123 113.220 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke. 

 

Člani 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 135 287 422 

Bibliobus 378 98 476 

skupaj 513 385 898 
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Obisk 

enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Duplek 
1.255 3.506 4.761 606 5.367 

Bibliobus 
2.285 627 2.912 1 2.913 

skupaj 
3.540 4.133 7.673 607 8.280 

 

Izposoja 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 6.278 8.597 14.875 29 340 369 100 178 278 6.407 9.115 15.522 

Bibliobus 8.233 3.379 11.612 0 37 37 502 16 518 8.735 3.432 12.167 

skupaj 14.511 11.976 26.487 29 377 406 602 194 796 15.142 12.547 27.689 

 

Prireditve in dejavnosti 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 7 1 8 158 402 559 

Bibliobus 1 0 0 13 2 15 

skupaj 8 1 8 171 404 574 

 

Dostopni elektronski viri 

Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 

dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
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Statistika informacij 

 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Duplek 578 0 

Bibliobus 2550 0 

skupaj 3128 0 

 

Bibliobus: 95 postankov,  137,75 ur odprtosti, 1.046 km 

 

ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 

postajališče        knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dvorjane 
69 13 82 439 68 507 1.154 392 1.546 0 1 1 124 2 126 1.278 395 1.673 

Sp. Duplek 
90 26 116 439 172 611 2.239 742 2.981 0 14 14 91 7 98 2.330 763 3.093 

Zg. Duplek 
10 15 25 73 132 205 753 614 1.367 0 2 2 30 2 32 783 618 1.401 

Korena 
125 32 157 795 141 936 2.440 948 3.388 0 15 15 141 3 144 2.581 966 3.547 

Žitečka vas 
84 12 96 539 115 654 1.647 683 2.330 0 5 5 116 2 118 1.763 690 2.453 

skupaj 
378 98 476 2.285 628 2.913 8.233 3.379 11.612 0 37 37 502 16 518 8.735 3.432 12.167 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 
postajališče 

prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dvorjane 0 0 0 0 0 0 

Sp. Duplek 1 0 1 13 2 15 

Zg. Duplek 0 0 0 0 0 0 

Korena 0 0 0 0 0 0 

Žitečka vas 0 0 0 0 0 0 

skupaj 1 0 1 13 2 15 
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OBČINA HOČE – SLIVNICA 2020 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 
1.065 17 32 39 1.153 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 
32.349 628 1.111 237 34.325 

 

 

Člani 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 392 750 1.142 

Bibliobus* 0 8 8 

skupaj 392 758 1.150 

*Postajališče bibliobusa v Rogozi je bilo l. 2005 ukinjeno, a program beleži člane postajališča iz Rogoze, ki so sedaj aktivni na drugih postajališčih ali v drugih enotah. 

 

 

Obisk 
 

enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Hoče 
3.262 11.935 15.197 952 16.149 
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Izposoja 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 23.168 36.132 59.300 465 1.272 1.737 653 779 1.432 24.286 38.183 62.469 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 3 5 8 999 2.139 3.138 

skupaj 3 5 8 999 2.139 3.138 

 

 

Statistika informacij 

 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Hoče 527 0 

 

 

Dostopni elektronski viri 

Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 

dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
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OBČINA KUNGOTA 2020 - Potujoča knjižnica 

 

Bibliobus: 50 postankov, 67,00 ur odprtosti, 704 km 

 

ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 

postajališče        knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jurij ob Pesnici 
8 8 16 111 196 307 584 1.341 1.925 0 7 7 18 17 35 602 1.365 1.967 

Svečina 
31 18 49 140 221 361 1.431 1.660 3.091 0 11 11 23 6 29 1.454 1.677 3.131 

Sp. Kungota 
107 11 118 401 106 507 1.173 921 2.094 0 16 16 76 5 81 1.249 942 2.191 

skupaj 
146 37 183 652 523 1.175 3.188 3.922 7.110 0 34 34 117 28 145 3.305 3.984 7.289 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jurij ob Pesnici 0 0 0 0 0 0 

Svečina 0 0 0 0 0 0 

Sp. Kungota 0 0 0 0 0 0 

Zg. Kungota 0 0 0 0 0 0 

skupaj 0 0 0 0 0 0 

 

Premične zbirke 

 

ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 
Postajališče 

premične zbirke       
 knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Zg. Kungota 
50 100 150 90 200 290 405 545 950 0 0 0 0 0 0 405 545 950 
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 2020 

 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 847 9 17 28 901 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 24.216 423 1.085 124 25.848 

 

 

Člani 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 196 236 432 

 

 

Obisk 

enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
1.346 2.766 4.112 83 4.195 
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Izposoja 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 5.938 7.599 13.537 6 206 212 198 225 423 6.142 8.030 14.172 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 13 4 17 614 651 1.265 

 

 

Statistika informacij 

 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Lovrenc  246,5 0 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 

dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
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MESTNA OBČINA MARIBOR 2020 

 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 4.411 95 0 42 4.548 

Čitalnica 481 11 0 363 855 

Pionirska knjižnica Rotovž 1.831 64 2 56 1.953 

Knjižnica Tabor 1.019 7 33 44 1.103 

Knjižnica Nova vas 1.847 168 30 81 2.126 

Pionirska knjižnica Nova vas 1.245 157 42 26 1.470 

Knjižnica Kamnica 1.036 17 20 39 1.112 

Knjižnica Pekre 941 17 22 30 1.010 

Knjižnica Pobrežje 1.743 27 29 49 1.848 

Knjižnica Studenci 771 8 0 21 800 

Knjižnica Tezno 1.417 20 24 38 1.499 

Izposoja na domu 0 0 0 5 5 

Filmski center 71 194 0 1 266 

Depozitarna zbirka 111 24 0 540 675 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 16.924 809 202 1.335 19.270 
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Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 133.033 4.151 12 361 137.557 

Čitalnica 11.044 389 1 4.098 15.532 

Pionirska knjižnica Rotovž 50.622 3.933 265 847 55.667 

Knjižnica Tabor 41.856 818 753 136 43.563 

Pionirska knjižnica Tabor 177 6 1 0 184 

Knjižnica Nova vas 49.212 9.710 547 265 59.734 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 38.769 7.100 1.451 142 47.462 

Knjižnica Kamnica 25.835 505 891 170 27.401 

Knjižnica Pekre 26.988 373 1.074 192 28.627 

Knjižnica Pobrežje 42.748 839 1.122 110 44.819 

Knjižnica Studenci 21.159 322 954 54 22.489 

Knjižnica Tezno 39.505 690 1.303 195 41.693 

Izposoja na domu 0 1 0 18 19 

Filmski center 39 7.136 272 0 7.447 

Depozitarna zbirka 896 349 0 1.595 2.840 

Vzajemna knjižnica 51 0 0 0 51 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 481.934 36.322 8.646 8.183 535.085 
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Potujoča knjižnica* 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.521 38 30 37 3.626 

zaloga 110.647 1.723 727 123 113.220 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke. 

 

Člani 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 21 5.723 5.744 

Čitalnica 1 99 100 

Pionirska knjižnica Rotovž 1.842 1.013 2.855 

Knjižnica Tabor 5 1.461 1.466 

Pionirska knjižnica Tabor* 41 169 210 

Knjižnica Nova vas 0 2.223 2.223 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
1.911 950 2.861 

Knjižnica Kamnica 282 413 695 

Knjižnica Pekre 198 351 549 

Knjižnica Pobrežje 517 1.096 1.613 

Knjižnica Studenci 98 159 257 

Knjižnica Tezno 424 933 1.357 

Izposoja na domu 0 16 16 

Izposoja v bolnišnico 0 97 97 

Bibliobus 227 223 450 

skupaj 5.567 14.926 20.493 

* Pionirska knjižnica Tabor je bila ukinjena 4.7.2011, a program beleži člane, ki so sedaj aktivni v drugih enotah. 
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Obisk 

enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Rotovž 
2.655 76.444 79.099 592 79.691 

Čitalnica 
47 3.550 3.597 263 3.860 

Pionirska knjižnica Rotovž 
13.480 11.190 24.670 594 25.264 

Knjižnica Tabor 
344 19.708 20.052 439 20.491 

Pionirska knjižnica Tabor 
73 96 169 0 169 

Knjižnica Nova vas 
1.204 35.435 36.639 265 36.904 

Pionirska knjižnica Nova vas 
14.095 8.722 22.817 2.265 25.082 

Knjižnica Kamnica 
3.374 7.174 10.548 362 10.910 

Knjižnica Pekre 
2.039 6.590 8.629 5 8.634 

Knjižnica Pobrežje 
4.120 19.654 23.774 292 24.066 

Knjižnica Studenci 
910 2.969 3.879 0 3.879 

Knjižnica Tezno 
3.896 14.531 18.427 35 18.462 

Izposoja na domu 
0 289 289 0 289 

Izposoja v bolnišnico 
0 345 345 7 352 

Bibliobus 
2.197 3.050 5.247 6 5.253 

skupaj 
48.434 209.747 258.181 5.125 263.306 
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Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 1.904 182.726 184.630 0 116 116 43 10.475 10.518 1.947 193.317 195.264 

Čitalnica 0 190 190 32 8.299 8.331 0 31 31 32 8.520 8.552 

Pionirska knjižnica Rotovž 81.346 3.958 85.304 485 786 1.271 6.075 267 6.342 87.906 5.011 92.917 

Knjižnica Tabor 874 42.307 43.181 65 2.390 2.455 18 1.042 1.060 957 45.739 46.696 

Pionirska knjižnica Tabor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 787 82.029 82.816 0 3.980 3.980 22 2.570 2.592 809 88.579 89.388 

Pionirska knjižnica Nova vas 77.898 3.728 81.626 218 1.065 1.283 11.803 193 11.996 89.919 4.986 94.905 

Knjižnica Kamnica 15.652 19.102 34.754 60 1.141 1.201 440 268 708 16.152 20.511 36.663 

Knjižnica Pekre 10.605 18.028 28.633 180 867 1.047 452 282 734 11.237 19.177 30.414 

Knjižnica Pobrežje 25.284 45.594 70.878 52 1.465 1.517 556 825 1.381 25.892 47.884 73.776 

Knjižnica Studenci 4.765 11.394 16.159 184 462 646 167 80 247 5.116 11.936 17.052 

Knjižnica Tezno 20.027 35.815 55.842 15 1.007 1.022 279 620 899 20.321 37.442 57.763 

Izposoja na domu 0 889 889 0 230 230 0 0 0 0 1.119 1.119 

Izposoja v bolnišnico 18 228 246 0 0 0 0 4 4 18 232 250 

Bibliobus 13.413 16.722 30.135 0 244 244 553 89 642 13.966 17.055 31.021 

skupaj 252.573 462.710 715.283 1.291 22.052 23.343 20.408 16.746 37.154 274.272 501.508 775.780 
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Prireditve in dejavnosti 

enota 

prireditve/dejavnosti obisk 

za mlade za odrasle 
za starejše 

odrasle 
skupaj mladi odrasli starejši odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 0 52 0 52 511 7.839 0 8.350 

Čitalnica 0 4 0 4 500 1.682 0 2.182 

Pionirska knjižnica Rotovž 87 12 0 99 2.924 1.199 0 4.123 

Knjižnica Tabor 0 8 0 8 0 1.925 0 1.925 

Knjižnica Nova vas 0 7 0 7 0 945 0 945 

Pionirska knjižnica Nova vas 45 0 0 45 2.394 1.644 0 4.038 

Knjižnica Kamnica 13 5 0 18 640 1.389 0 2.029 

Knjižnica Pekre 10 3 0 13 417 501 0 918 

Knjižnica Pobrežje 19 1 0 20 637 430 0 1.067 

Knjižnica Studenci 11 3 0 14 398 268 0 666 

Knjižnica Tezno 6 1 0 7 357 438 0 795 

Knjižnični cikel 0 0 2 2 6 0 54 60 

Bibliobus 6 0 0 6 118 11 0 129 

Služba za mlade bralce 63  13  0 76 2.839 3.302 0 6.141 

skupaj 260  109 2 371 11.741 21.573 54 33.368  
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Statistika informacij 

 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Rotovž 6.205 42,5 

Čitalnica Rotovž 42,5 0 

Pionirska knjižnica Rotovž 1.895,5 0 

Knjižnica Tabor 654,5 0 

Knjižnica Nova vas 2.133,5 25,5 

Pionirska knjižnica Nova vas 2.320,5 0 

Knjižnica Kamnica 858,5 34 

Knjižnica Pekre 0 0 

Knjižnica Pobrežje 1.708,5 42,5 

Knjižnica Studenci 374,5 42,5 

Knjižnica Tezno 969 0 

skupaj 17.162 187 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 

dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader  

in Pravna praksa (dostopna v enotah OK in Č).  
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Potujoča knjižnica 

 
Bibliobus:  197 postankov, 254,00 ur odprtosti, 1.421 km 

 

 

     ČLANI     OBISK                 IZPOSOJA         

postajališče              knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo  vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Bresternica 
21 18 39 539 903 1.442 3.103 4.298 7.401 0 22 22 47 18 65 3.150 4.338 7.488 

Brezje 
3 18 21 47 135 182 547 624 1.171 0 10 10 34 0 34 581 634 1.215 

Dogoše 
10 16 26 43 127 170 405 679 1.084 0 2 2 3 0 3 408 681 1.089 

Gaj 
1 6 7 24 68 92 243 412 655 0 9 9 12 0 12 255 421 676 

Malečnik 
105 40 145 415 179 594 851 1.196 2.047 0 8 8 52 1 53 903 1.205 2.108 

Razvanje 
7 11 18 77 209 286 209 2.096 2.305 0 50 50 3 1 4 212 2.147 2.359 

Henkel* 
0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž-

Rapočeva 0 37 37 2 60 62 104 105 209 0 5 5 8 10 18 112 120 232 

VDC Polž 0 16 16 8 135 143 156 250 406 0 7 7 12 29 41 168 286 454 

Košaki-vrtec 
19 2 21 39 191 230 2.011 1.004 3.015 0 16 16 72 1 73 2.083 1.021 3.104 

Košaki-šola 
24 3 27 303 162 465 2.139 787 2.926 0 64 64 172 10 182 2.311 861 3.172 

Košaški dol 
7 3 10 198 148 346 921 1.042 1.963 0 9 9 101 6 107 1.022 1.057 2.079 

Zrkovci 
15 4 19 155 156 311 871 1.074 1.945 0 11 11 16 2 18 887 1.087 1.974 

Končno postaj. 
0 0 0 331 524 855 197 551 748 0 11 11 3 2 5 200 564 764 

Drugo* 
15 41 56 16 59 75 1.656 2.604 4.260 0 20 20 18 9 27 1.674 2.633 4.307 

Skupaj 
227 223 450 2.197 3.056 5.253 13.413 16.722 30.135 0 244 244 553 89 642 13.966 17.055 31.021 

*Postajališče bibliobusa v Henklu je bilo leta 2007 ukinjeno,  a program beleži člane, ki so sedaj aktivni na drugih postajališčih ali v drugih enotah.  

*Pod rubriko Drugo so zajete transakcije, ki jih zaposleni opravljajo v programu Cobiss/Izposoja pred ali po končanem delu na posameznih postajališčih, in sicer v zvezi z 

izposojo gradiva, podatki o članih, obisku, itd. Gre za interno delo, ki ga računalniški program zabeleži. 
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Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Brestrnica 0 0 0 0 0 0 

Brezje 0 0 0 0 0 0 

Dogoše 0 0 0 0 0 0 

Gaj 0 0 0 0 0 0 

Malečnik 0 0 0 0 0 0 

Razvanje 0 0 0 0 0 0 

Henkel 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž-Park 

mladih 
0 0 0 0 0 0 

Košaki-vrtec 0 0 0 0 0 0 

Košaki-šola 0 0 0 0 0 0 

Košaški dol 0 0 0 0 0 0 

Zrkovci 0 0 0 0 0 0 

Končno postaj. 0 0 0 0 0 0 

Drugo* 0 0 0 0 0 0 

skupaj 0 0 0 0 0 0 

 
*Parkirišče Osnovne šole Ludvik Pliberšek. 
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Premične zbirke 

 

 
ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 
Postajališče 

premične zbirke 
       knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Oddelek za psih. 
0 80 80 0 254 254 0 394 394 0 0 0 0 0 0 0 394 394 

Bolnišnična šola 
601 10 611 342 530 872 316 622 938 0 0 0 0 0 0 316 622 938 

Sončni dom 
0 15 15 0 269 269 0 420 420 0 0 0 0 0 0 0 420 420 

VDC Sožitje 
0 26 26 0 83 83 0 236 236 0 0 0 0 0 0 0 236 236 

Dom starejših 

Tezno 0 46 46 0 125 125 0 178 178 0 0 0 0 0 0 0 178 178 

Materinski dom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 
601 177 778 342 1.261 1.603 316 1.850 2.166 0 0 0 0 0 0 316 1.850 2.166 
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OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 2020 
 

Bibliobus: 89 postankov, 169,50 ur odprtosti, 1.528 km 

 
ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 

Postajališče         knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Miklavž-Spar 
32 31 63 298 315 613 1.712 1.647 3.359 0 33 33 11 6 17 1.723 1.686 3.409 

Dobrovce 
40 28 68 233 203 436 1.298 1.517 2.815 0 16 16 44 8 52 1.342 1.541 2.883 

Dravski dvor 
16 19 35 127 220 347 1.071 1.850 2.921 0 45 45 22 0 22 1.093 1.895 2.988 

Miklavž-šola 
91 24 115 380 136 516 1.361 849 2.210 0 0 0 36 3 39 1.397 852 2.249 

Skoke 
23 25 48 260 266 526 1.780 1.822 3.602 0 91 91 30 6 36 1.810 1.919 3.729 

skupaj 
202 127 329 1.298 1.140 2.438 7.222 7.685 14.907 0 185 185 143 23 166 7.365 7.893 15.258 

 
 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Miklavž-Vauhnik 0 0 0 0 0 0 

Dobrovce 1 0 1 24 2 26 

Dravski dvor 0 0 0 0 0 0 

Miklavž-šola 1 0 1 17 2 19 

Skoke 0 0 0 0 0 0 

skupaj 2 0 2 41 4 45 
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OBČINA PESNICA 2020 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 852 8 1 19 880 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 21.212 438 870 82 22.602 

 

Potujoča knjižnica* 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.521 38 30 37 3.626 

zaloga 110.647 1.723 727 123 113.220 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke. 

 

Člani 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 99 180 279 

Bibliobus 225 69 294 

skupaj 324 249 573 
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Obisk 

enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Pesnica 
667 2.499 3.166 8 3.174 

Bibliobus 
1.280 558 1.838 0 1.838 

skupaj 
1.947 3.057 5.004 8 5.012 

 

 

Izposoja 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 5.396 8.218 13.614 4 100 104 128 90 218 5.528 8.408 13.936 

Bibliobus 6.323 4.730 11.053 0 132 132 240 11 251 6.563 4.873 11.436 

skupaj 11.719 12.948 24.667 4 232 236 368 101 469 12.091 13.281 25.372 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 2 0 2 32 4 36 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 2 0 2 32 4 36 
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Statistika informacij 

 

 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Pesnica 212,5 0 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 

dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  

 

 

 

 

Potujoča knjižnica 
 

Bibliobus: 73 postankov, 99,50 ur odprtosti, 1.497 km 

 

 
ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 

Postajališče         knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jakobski Dol 
118 28 146 706 236 942 3.390 1.478 4.868 0 5 5 65 8 73 3.455 1.491 4.946 

Jarenina 
16 16 32 103 95 198 451 1.089 1.540 0 114 114 31 2 33 482 1.205 1.687 

Pernica-šola 
44 16 60 353 153 506 1.198 1.355 2.553 0 8 8 41 0 41 1.239 1.363 2.602 

Pernica-vrtec 
47 9 56 118 74 192 1.284 808 2.092 0 5 5 103 1 104 1.387 814 2.201 

skupaj 
225 69 294 1.280 558 1.838 6.323 4.730 11.053 0 132 132 240 11 251 6.563 4.873 11.436 
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Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jakobski Dol 3 0 3 64 5 69 

Jarenina 0 0 0 0 0 0 

Pernica-šola 0 0 0 0 0 0 

Pernica-vrtec 0 0 0 0 0 0 

skupaj 3 0 3 64 5 69 

 

 

Premične zbirke 

 

 
ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 
Postajališče 

premične zbirke 
       knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dom star. Idila 
0 32 32 0 239 239 0 351 351 0 0 0 0 0 0 0 351 351 
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OBČINA RAČE – FRAM 2020 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Enota še ni 

vzpostavljena 1.432 22 0 0 1.454 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Enota še ni 

vzpostavljena 3.546 26 0 0 3.572 

 

 
Bibliobus: 74 postankov, 110 ur odprtosti, 1.317 km 

 

 
ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 

Postajališče         knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Fram 
63 41 104 326 370 696 2.522 3.122 5.644 0 33 33 34 8 42 2.556 3.163 5.719 

Podova 
22 14 36 119 177 296 619 1.405 2.024 0 10 10 9 0 9 628 1.415 2.043 

Rače 
32 38 70 260 444 704 2.650 3.426 6.076 0 18 18 35 7 42 2.685 3.451 6.136 

Sp. Gorica 
19 10 29 122 177 299 830 1.449 2.279 0 47 47 11 3 14 841 1.499 2.340 

skupaj 
136 103 239 827 1.168 1.995 6.621 9.402 16.023 0 108 108 89 18 107 6.710 9.528 16.238 
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Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

Postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Fram 0 0 0 0 0 0 

Podova 0 0 0 0 0 0 

Rače 0 0 0 0 0 0 

Sp. Gorica 0 0 0 0 0 0 

skupaj 0 0 0 0 0 0 
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OBČINA RUŠE 2020 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 
1.433 24 10 39 

1.506 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
610 6 4 11 

631 

skupaj 2.043 30 14 50 2.137 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 
37.259 692 1.166 242 39.359 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
18.074 256 935 81 19.346 

skupaj 
55.333 948 2.101 323 58.705 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
303 690 993 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
64 96 160 

skupaj 
367 786 1.153 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Ruše 
2.464 11.289 13.753 73 13.826 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
533 2.265 2.798 14 2.812 

skupaj 
2.997 13.554 16.551 87 16.638 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
10.543 28.165 38.708 4 3.095 3.099 198 201 399 10.745 31.461 42.206 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 3.024 6.002 9.026 0 186 186 192 222 414 3.216 6.410 9.626 

skupaj 
13.567 34.167 47.734 4 3.281 3.285 390 423 813 13.961 37.871 51.832 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 13 10 23 554 1.041 1.595 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 3 2 5 37 757 794 

skupaj 16 12 28 591 1.798 2.389 

 

 

 



 

 

28 

Statistika informacij 

 

 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Ruše 170 0 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 153 0 

skupaj 323 0 

 

 

Dostopni elektronski viri 

 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 

dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 2020 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica  741 7 13 25 786 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica  24.616 377 924 159 26.076 

 

 

Potujoča knjižnica* 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.521 38 30 37 3.626 

zaloga 110.647 1.723 727 123 113.220 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke. 

 

Člani 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Selnica  103 82 185 

Bibliobus* 25 30 55 

skupaj 128 112 240 

*Postajališči bibliobusa v Selnici ob Dravi in na Fali  sta bili z ustanovitvijo Knjižnice Selnica ob Dravi l. 2015 ukinjeni, a program beleži člane, ki so sedaj aktivni na drugih 

postajališčih ali v drugih enotah. 
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Obisk 

enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Selnica ob Dravi 
980 2.814 3.794 92 3.886 

 

Izposoja 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Selnica  
4.757 8.369 13.126 158 252 410 367 179 546 5.282 8.800 14.082 

 

Premične zbirke – Gradišče na Kozjaku (v mirovanju) 

Prireditve in dejavnosti 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Selnica 10 9 19 175 321 496 

skupaj 10 9 19 175 321 496 

 
Statistika informacij 

 

 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Selnica 59,5 0 
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Dostopni elektronski viri 

Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 

dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  

 

 

OBČINA STARŠE 2020 

 
Bibliobus: 108 postankov, 142,00 ur odprtosti, 1.540 km 

 

 
ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 

Postajališče         knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Brunšvik 
15 15 30 142 228 370 700 1.695 2.395 0 13 13 24 1 25 724 1.709 2.433 

Marjeta 
26 36 62 143 255 398 1.248 1.980 3.228 0 68 68 11 12 23 1.259 2.060 3.319 

Prepolje 
20 16 36 97 188 285 588 929 1.517 0 8 8 7 3 10 595 940 1.535 

Rošnja 
23 23 46 122 168 290 654 968 1.622 0 39 39 0 1 1 654 1.008 1.662 

Starše 
20 42 62 111 232 343 1.354 1.536 2.890 0 26 26 18 5 23 1.372 1.567 2.939 

Zlatoličje 
28 27 55 136 233 369 1.350 1.490 2.840 0 16 16 16 0 16 1.366 1.506 2.872 

skupaj 
132 159 291 751 1.304 2.055 5.894 8.598 14.492 0 170 170 76 22 98 5.970 8.790 14.760 
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OBČINA ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH 2020 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 
1.139 16 25 49 1.229 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 
28.112 600 1.068 195 29.975 

 

 

Potujoča knjižnica* 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.521 38 30 37 3.626 

zaloga 110.647 1.723 727 123 113.220 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke. 

 

Člani 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 267 346 613 

Bibliobus 99 112 211 

skupaj 366 458 824 
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Obisk 

enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Šentilj 
2.312 6.247 8.559 114 8.673 

Bibliobus 
531 696 1.227 0 1.227 

skupaj 
2.843 6.943 9.786 114 9.900 

 

Izposoja 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 17.530 23.132 40.662 43 915 958 508 430 938 18.081 24.477 42.558 

Bibliobus 3.052 4.706 7.758 0 46 46 57 24 81 3.109 4.776 7.885 

skupaj 20.582 27.838 48.420 43 961 1.004 565 454 1.019 21.190 29.253 50.443 

 

Prireditve in dejavnosti 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 21 5 26 862 1.394 2.256 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 21 5 26 862 1.394 2.256 

 
Statistika informacij 

 Število informacij Od tega domoznanske 

Knjižnica Šentilj 161,5 0 
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Dostopni elektronski viri 

Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 

Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 

dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  

 

 

Bibliobus: 69 postankov, 116,75 ur odprtosti, 1.901 km 

 
ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 

Postajališče         knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Ceršak 
26 12 38 136 135 271 606 754 1.360 0 34 34 14 2 16 620 790 1.410 

Selnica ob Muri 
4 9 13 36 72 108 265 443 708 0 0 0 2 1 3 267 444 711 

Sladki Vrh 
26 65 91 151 323 474 1.035 2.188 3.223 0 1 1 16 17 33 1.051 2.206 3.257 

Zg. Velka 
43 26 69 208 166 374 1.146 1.321 2.467 0 11 11 25 4 29 1.171 1.336 2.507 

skupaj 
99 112 211 531 696 1.227 3.052 4.706 7.758 0 46 46 57 24 81 3.109 4.776 7.885 

 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Ceršak 0 0 0 0 0 0 

Selnica ob Muri 0 0 0 0 0 0 

Sladki Vrh 0 0 0 0 0 0 

Zg. Velka 0 0 0 0 0 0 

skupaj 0 0 0 0 0 0 
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OBMOČJE KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA, Občini Slovenska Bistrica in Oplotnica 2020 

 

Bibliobus: 32 postankov, 53 ur odprtosti, 1.827 km 
 

 
ČLANI 

 

OBISK 

 

IZPOSOJA 

 

Postajališče         knjige   serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Črešnjevec* 
1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impol 
1 43 44 26 347 373 367 2.719 3.086 0 3 3 3 10 13 370 2.732 3.102 

Laporje* 
1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sp. Polskava* 
3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šmartno na P.* 
2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zg. Ložnica* 
2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veliko Tinje* 
1 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prihova 
37 7 44 283 171 454 1.372 1.507 2.879 0 5 5 124 5 129 1.496 1.517 3.013 

skupaj 
48 68 116 309 518 827 1.739 4.226 5.965 0 8 8 127 15 142 1.866 4.249 6.115 

*Vsa postajališča razen Impola in Prihove so bi1a do 31.12.2015 ukinjena, a program beleži člane, ki so sedaj aktivni na drugih postajališčih ali v drugih enotah. 

 

 

Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Impol 0 0 0 0 0 0 

Prihova 0 0 0 0 0 0 

skupaj 0 0 0 0 0 0 
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