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OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICI 
 
Mariborska knjižnica, Maribor Public Library  

Skrajšano ime: Mariborska knjižnica 

Rotovški trg 2, 2000 Maribor 

Matična številka: 5055636 

Davčna številka: SI 99698722 

 

Velikost zavoda 

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin, sedežna občina je 

Mestna občina Maribor. Ustanoviteljice knjižnice so poleg sedežne občine še občine Duplek, Hoče – 

Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše. Za ostale občine na območju izvaja 

Mariborska knjižnica dejavnost pogodbeno: Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica ob 

Dravi in Šentilj. 

Kot osrednja območna knjižnica izvaja posebne naloge za širše območje občinskih knjižnic v Lenartu 

in Slovenski Bistrici. 

Število krajevnih knjižnic: 15 (osrednja in lokacije v mestu imajo 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 - 

Cedeteka, Filmski center, AV zbirka – zbirka neknjižnega gradiva 

Število redno zaposlenih (nedoločen in določen čas): 92 

Javna dela: 10 

 

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje: 

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

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

- Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001 

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

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

4/2010, 20/2011, 111/2013 

- Zakon o zavodih, URL RS št. 12/1991 s spremembami in dopolnitvami 

- Zakon o lokalni samoupravi, URL RS št. 72/1993 s spremembami in dopolnitvami 

- Manifest o splošnih knjižnicah. UNESCO, 1995 

- Standardi za splošne knjižnice. NUK, 2005 

 

Drugi predpisi in interna določila: 

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

70/2008, 80/2012 

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

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

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

- Pravilnik o razvidu knjižnic, URL RS 105/2003 

- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (NUK),URL RS 

90/2007 

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

- 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 

- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v Mariborski knjižnici (MK 0/Predpis št. 10) 
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- Strateški načrt 2010 – 2013, MK Predpis št. 5/2 

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

67/2007,94/2007 

- Zakon o elektronskih publikacijah, URL RS 109/2012, 

- Nacionalni program za kulturo: http://www.ifa.de/fileadmin/content/.pdf 

- Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja (podrobno opredeljeni v poglavju 

Računovodsko poročilo). 

 

Družbena odgovornost – odsev poslanstva in vizije 

Knjižnica je prostor, v katerem spremljamo družinske člane od zgodnjega otroštva do pozne starosti, 

od šolskih klopi do zaposlitve. Z uporabnikom vzpostavljamo osebni, dinamičen in dolgotrajen, 

vseživljenjski odnos. Ker je knjižnica dostopna in odprta vsem družbenim skupinam skoraj vse dni v 

letu, omogoča socialno vključenost in aktivno državljanstvo, njena družbena vloga pa pride še posebej 

do izraza v kriznih časih, v obdobjih, ki prinašajo brezposelnost, ko so ljudje v finančnih in 

osebnostnih krizah in zaradi tega morda marginalizirani. V knjižnici lahko kakovostno preživijo čas, 

se družijo, dobijo informacije, skozi branje, pogovore o literaturi in ustvarjalcih, poslušanje pravljic in 

ob najrazličnejših aktivnostih se kulturno bogatijo. Informacije, znanje, kulturo in umetnost prek 

izposojenega gradiva brezplačno odnesejo tudi domov. V knjižnici so lahko celo na daljavo: ob 

katerem koli času z domačega udobja uporabljajo dostopne digitalne vsebine, katalog knjižnice, 

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

na vprašanja o gradivu in iz gradiva. Skozi vse te vloge se zagotovo bolj kot ekonomska vrednost 

knjižnice kaže njena družbena vrednost, ki se navezuje na pojem družbene odgovornosti. Dejavnost 

knjižnic vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, izobraževalnih, intelektualnih, zgodovinskih in 

drugih kompetenc posameznika, vpliva na kakovost življenja posameznikov in skupnosti ter skozi to 

na izboljšanje medčloveških odnosov, socialno vključenost ranljivih skupin, boljšo informacijsko 

pismenost in bralne sposobnosti. 

Dolgoročni cilji 

Ustvarjati prostor odprtega dialoga in novih idej, prostor, kjer se tkejo vezi med ljudmi, gradijo 

odnosi, prostor, kjer se ponujajo znanje in verodostojne informacije, prostor druženja in preživljanja 

prostega časa. 

Letni cilji 
 Ohranitev doseženega nivoja financiranja, podpis letnih pogodb s financerji  in pozitivni 

zaključek poslovnega leta. Povečanje lastnih prihodkov za najmanj 30 %. 

 Nadaljevanje aktivnosti za investicijo v osrednjo knjižnico, pridobitev dokumentacije. 

 Izvedba najnujnejših vzdrževalnih del na enotah in v dotrajani osrednji knjižnici. 

 Ohranitev števila zaposlenih. 

 Padec števila članov in obiska za predvidoma 10 %. 

 Uspešna presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000. 

 3 številke revije Otrok in knjiga. 
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UVAJANJE SPREMEMB V POSLOVANJE 

KNJIŽNICE 

Poročilo direktorice o doseženih ciljih in rezultatih 

Leto dni po uvedbi sprememb v poslovanje Mariborske knjižnice, po tem, ko 

smo po več kot dvajsetih letih V Mariborski knjižnici ponovno uvedli 

članarine, ker nismo imeli več pogojev za normalno delovanje in preživetje, 

lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da se je stanje normaliziralo in da je bil 

upad članstva manjši, kot smo pričakovali. Zagotovo je k temu pripomoglo 

intenzivno obveščanje naših uporabnikov, javnosti in financerjev, pa tudi 

informativno gradivo, s katerim smo jasno predstavili, kaj lahko uporabniki od 

knjižnice pričakujejo. Na novo smo definirali naše poslanstvo in tudi 

zaposlene dobro pripravili na novo situacijo in drugačen poslovni model. 

Članarina ni le nova postavka v ceniku, ampak smo ob tem prenovili in 

posodobili pravila poslovanja ter jih z različnimi promocijskimi akcijami 

približali našim uporabnikom. 

Padanje finančnih sredstev za redno delovanje knjižnice se je ustavilo. Celoten proračun leta 2013 je 

znašal 3.872.448 EUR, to pomeni 5 % več kot v 2012 oziroma vrnitev na stanje leta 2011. 

Lastni prihodki so se povečali za 70 % in so znašali 343.825 EUR, od tega so sredstva, zbrana s 

članarinami znašala 175.903 EUR. Z lastnimi sredstvi smo lahko predvsem nadoknadili manko pri 

nakupu knjižničnega gradiva (100.320 EUR), najnujneše nabave  IKT in druge knjižnične opreme 

(22.370 EUR), za vzdrževanje prostorov (46.645 EUR) in za materialne,  obratovalne in druge stroške, 

ki so se v rednem financiranju zmanjšali – najemnine za prostore, ogrevanje, elektrika, čiščenje 

prostorov…( 174.490 EUR). 

In kako se je stabilnejše finančno stanje odražalo pri izvajanju dejavnosti? Kakšni so bili učinki? 

Za nabavo knjižničnega gradiva smo skupaj namenili 600.000 EUR, nabavili smo 19 % več enot 

knjižničnega gradiva kot leta 2012 (+ 6.000 izvodov), zaloga se je povečala za 4 %. Občine so za 

nakup gradiva zagotovile 50,25 % sredstev, Ministrstvo za kulturo 33 %, prvič smo lahko iz lastnih 

sredstev namenili 16 % delež. 

Enote so bile odprte 33.899 ur, kar je 0,6 % več kot v letu 2012. 

Kljub uvedbi članarin se je število članov zmanjšalo za 7 %, načrtovali smo 10 % upad. Obisk 

knjižnice je prav tako upadel manj od pričakovanj, skupaj je bil manjši za 2,1 %. Upad je delno 

posledica uvedbe članarin, delno pa k temu zagotovo prispevajo neprimerni in pretesni prostori. 

Izrazito narašča obisk knjižnice na daljavo (splet, Moja knjižnica, baze podatkov), še posebej 

oddaljen dostop do elektronskih podatkovnih zbirk, kar za 33 %. Število posredovanih 

informacij se je povečalo  za 18 %. Za 9,5 % se je povečal obisk naših prireditev in dejavnosti, ki 

so v celoti brezplačne.   

Izvedli smo 84 bibliopedagoških ur in vodstev po knjižnici z informacijskim opismenjevanjem za 

skupine srednješolcev in kar 2.100 ur različnih bibliopedagoških oblik dela za predšolske in 

osnovnošolske skupine. Skupaj je bilo v teh skupinah prek 14.000 obiskovalcev. Ko smo pred časom 

med srednješolci merili učinke izobraževanja, se je pokazalo, da je pred obiskom knjižnice le 26 % 

dijakov znalo poiskati vire in gradivo, po izobraževanju pa kar 89 %. Podobni rezultati so pri uvajanju 

v uporabo elektronskih baz podatkov.  
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Izposoja gradiva je padla za 6 %, vendar pa je vsak član obiskal knjižnico 15 krat v letu in si v 

povprečju izposodil 3 knjige na obisk, kar pomeni, da si je vsak član v letu 2013 izposodil 46 knjig. 

 

Za dejavnosti, kot je knjižnična, na splošno velja, da njihove učinke lažje kot z ekonomskimi 

kategorijami vrednotimo z nematerialnimi kategorijami. Vendar pa se da izračunati tudi finančni 

učinek. Število izposojenega gradiva, povprečna vrednost gradiva in opravljene dejavnosti za otroke 

in odrasle, so v izračunu pokazale, da vsak evro, vložen v knjižnico, prinaša v okolje 4-kratno 

vrednost. Finančna korist, ki jo ima posamezen član knjižnice, je samo pri izposoji gradiva 412 evrov. 

In če bi vsak kupil le 10 odstotkov gradiva, ki si ga izposodi v knjižnici, bi ga to stalo 41,3 evra letno, 

kar je trikrat več, kot znaša članarina.  

 

Nov pristop v našem delu z uporabniki ni naletel na nerazumevanje javnosti, ne pri uporabnikih in ne 

pri ustanoviteljih. Pomembno vlogo pri tem je imela komunikacija, zagotovo pa tudi koraki in ukrepi, 

s katerimi smo začeli že precej pred samo uvedbo članarin: kampanja Darujem&berem, s katero smo v 

letu 2012 opazno opozorili na problem financiranja knjižnice, zagovorništvo in pritegnitev 

ambasadorjev, ki so nam prisluhnili in opravili pomembno nalogo motivatorja naših javnosti, izdelava 

primernih in opaznih informativnih materialov, s katerimi smo uporabnikom približali tako nova 

pravila kot problem pomanjkanja knjižničnega gradiva, predvsem pa smo ponovno opozorili na 

nujnost uresničevanja načrtovane investicije v osrednjo knjižnico. Pomemben komunikacijski kanal pa 

je bil tudi Dan Mariborske knjižnice, ki se je v letu 2013 utrdil in prepričal medije, da je vreden objave 

na naslovnicah. 

 

Svojevrstno in pomembno potrditev pristopa, ki smo ga ubrali pri uvajanju sprememb pa pomenita 

tudi dve strokovni nagradi. Projekt Darujem in berem – zagovorništvo v Mariborski knjižnici, je 

ob 20. novembru, Dnevu slovenskih splošnih knjižnic, prejel nagrado Združenja splošnih knjižnic za 

najbolj inovativen projekt. Pod naslovom Nekoč največja, nekoč brezplačna: komuniciranje ob 

spremembah poslovanja v Mariborski knjižnici pa je bila s stanovsko nagrado Prizma na Slovenski 

konferenci za odnose z javnostmi nagrajena komunikacijska skupina SPEM, s pomočjo katere smo v 

knjižnici uspešno vpeljali spremembe. 

 

Prelomno leto 2013 smo v Mariborski knjižnici torej zaključili z več optimizma kot v preteklih dveh 

letih, zagotovo pa so zdaj pred nami novi izzivi: kako prepričati naše člane, da ostanejo zvesti svoji 

knjižnici, kljub neznosnim prostorskim razmeram osrednje knjižnice, kako zdržati v teh razmerah do 

začetka gradnje in kako prepričati tiste naše člane, ki so nas zaradi uvedbe članarin za zdaj obšli, da se 

vrnejo in v polni meri uporabijo koristi, ki jih knjižnica vrača v okolje.   

 

Dragica Turjak, direktorica 
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MARIBORSKA KNJIŽNICA V ŠTEVILKAH 
 

Prirast naslovov knjižničnega gradiva 

 

 nakup dar 

obvezni 

izvod 

lastna 

izdaja 
 

skupaj 

knjige 4.014 1.536 1.206 0 6.756 

neknjižno gradivo 904 159 190 0 1.253 

serijske publikacije 225 84 489 2 800 

skupaj 5.143 1.779 1.885 2 8.809 

 

Prirast izvodov knjižničnega gradiva 
 

 nakup 

 

dar 

obvezni 

izvod 

lastna 

izdaja 
 

skupaj 

knjige 28.421 3.181 1.827 0 33.429 

neknjižno gradivo 2.031 247 243 0 2.521 

serijske publikacije 734 203 635 20 1.592 

skupaj 31.186 3.631 2.705 20 37.542 

 

Obseg knjižnične zbirke 
 

  izvodi 

knjige 706.298 

neknjižno gradivo 51.091 

serijske publikacije 8.624 

skupaj 766.013 

 

Elektronski viri 

 
zbirka e-virov št.  nasl. 

e-knjige 2 

podatkovne zbirke 8 

e-serijske publikacije 14 

skupaj 24 
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Struktura in število članov  
 

  

mladi 

   
odrasli 

  
skupaj 

predšolski osnovnošolski skupaj dijaki študenti zaposleni nezaposleni skupaj 

 
vsi 2.357 7.999 10.356 3.304 4.110 12.466 6.049 25.929 36.285 

od tega 1. vpis v 

2013 621 846 1.467 307 247 696 614 1.864 3.331 

na postajališčih 

premičnih zbirk    254   288 542 

Vsi člani skupaj   10.610   26.217 36.827 

 

Obisk 
 

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Fizični obisk skupaj:  

od tega 

149.314 454.415 603.729 11.139 614.868 

- obisk knjižnice 

121.589 408.664 530.253 11.139 541.392 

- obisk prireditev 27.397 35.456 62.853 0 62.853 

- obisk študijskih 

krožkov  0 8.722 8.722 

 

0 

 

8.722 

- obisk na 

postajališčih 

premičnih zbirk 

328 1.573 1.901 0 1.901 

Virtualni obisk skupaj: 

od tega 11.521 86.168 97.689 

 

199.251 

 

298.289 

- spletnih strani 
- - - 

196.500 196.500 

- Cobiss/Opac (Moja 

knjižnica) 

11.507 85.994 97.501 0 97.501 

- Bibliofon 
14 174 188 0 188 

- Dostopi do 

naročenih el. virov - - - 

 

- 

(ocena) 

4.100 

→ od tega št. Prijav 

v storitev dostop na 

daljavo - - - 

 

 

- 

 

 

2.751 

Vsi obiski skupaj 

(fizični in virtualni) 160.835 540.583 701.418 

 

 

 

210.390 

 

 

 

913.157 
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Izposoja knjižničnega gradiva 

 

  strokovne  leposlovne neknjižno serijske  skupaj 

 v knjižnici knjige knjige gradivo publikacije   

- mladi 106.801 307.174 60.208 7.115 481.298 

- odrasli 419.892 640.916 91.433 62.133 1.214.374 

skupaj 526.693 948.090 151.641 69.248 1.695.672 

na postajališčih premičnih zbirk:  812 3.385 0 0 4.197 

od tega - mladi 451 505 0 0 956 

             - odrasli 361 2.880 0 0 3.241 

Izposojeno gradivo skupaj mladi 107.252 307.679 60.208 7.115 482.254 

Izposojeno gradivo skupaj odrasli 420.253 643.796 91.433 62.133 1.217.615 

Izposojeno gradivo skupaj 527.505 951.475 151.641 69.248 1.699.869 

 
Število vseh posredovanih informacij: 17.060 

 

Število domoznanskih informacij: 497 

 

Število posredovanih informacij v okviru storitve “Vprašaj knjižničarja”: 27 
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Kazalniki uporabe knjižnice 

 

kazalniki 2009 2010 2011 2012 2013 % 12/13 

število enot – krajevnih knjižnic 
19 19 19 18 18 0 

število postajališč bibliobusa 52 52 47 46 47 + 2,2 

število postajališč premičnih zbirk 9 10 10 9 9 0 

odprtost skupaj - v urah 
31.852 30.673 30.474 33.708 33.899 + 0,6 

število prebivalcev oziroma potencialnih 

uporabnikov (vir SURS, 1.1.2013)  183.127 182.563 182.265 182.318 

      

182.490 + 0,1 

ČLANI  42.861 41.776 41.105 39.685 36.827 - 7,2 

OBISK SKUPAJ (fizični in virtualni) 
   933.617 913.157 - 2,1 

fizični obisk    645.321 614.868 - 4,7 

- obisk knjižnice (+premične zbirke) 604.683 582.853 588.584 578.902 543.293 - 6,1 

- obisk prireditev in dejavnosti 63.234 62.590 57.379 57.404 62.853 + 9,5 

- obisk študijskih krožkov 9.148 8.860 9.920 9.015 8.722 - 3,3 

virtualni obisk    298.307 298.289 + 0,9 

- spletna stran 161.401 186.063 188.964 192.623 196.500 + 2,0 

- Cobiss/Opac (Moja knjižnica) 73.655 83.459 90.281 101.605 97.501 - 4,0 

- Bibliofon 282 220 180 175 188 + 7,4 

- Dostopi do naročenih el. virov 990 1.827 1.971 3.904 

 (ocena) 

4.100 + 5,0 

 - od tega na daljavo - - 280
 

2.066 

 

2.751 + 33,2 

število obiskov knjižnice/člana 14,1 14,0 14,3 14,6 14,8 + 1,4 

IZPOSOJA 1.848.230 1.766.587 1.839.026 1.807.672 1.699.869 - 6,0 

ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 657.667 685.924 713.376 737.700 766.013 + 3,8 

število enot knjižničnega gradiva/prebivalca 3,59 3,76 3,91 4,05 4,20 + 3,7 

PRIRAST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 37.361 39.048 36.752 31.643 37.542 + 18,6 

prirast enot knjižničnega gradiva 

/potencialnega uporabnika  0,20 0,21 0,20 0,17 0,21 + 23,5 

število naročenih elektronskih virov na 

spletu 22 24 24 24 

 

24 0 

povprečna cena nabavljenega knjižnega 

gradiva 18,77 18,40 18,51 18,94 18,13 - 4,3 

zapisi v lokalni bazi 109.083 117.455 125.252 132.096 139.178 + 5,4 

zapisi v bazi CONOR.SI 635 871 479 504 424 - 15,9 

CELOTNI PRIHODEK 3.826.196 3.953.812 3.872.348 3.686.486 3.872.448 + 5,0 

prihodki občin za redno dejavnost 3.210.874 3.264.596 3.282.135 3.109.360 3.143.245 + 1,1 

vrednost celotne dejavnosti /prebivalca 20,89 21,66 21,25 20,22 21,22 + 4,9 

zaposleni na 31. 12. – glede na ure FTE 100 98 96 96 99 + 3,1 
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Prireditve in dejavnosti  

 
 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO PRIREDITEV 

za mlade  za odrasle     SKUPAJ 

 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 30 44 74 

priložnostne 

razstave 

48 39 87 

vodstva po 

razstavah 

54 3 57 

 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po 

knjižnici 

33 10 43 

vodstva s pravljico 41 2 43 

vodstva z  

informacijskim 

opismenjevanjem     

 

9 

 

7 
 

16 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 104 0 104 

napovedane 

skupine – OŠ 

 

49 

 

0 
 

49 

napovedane 

skupine – vrtci 

 

208 

 

0 
 

208 

ure pravljic z 

ustvarjalnico 

 

4 

 

0 
 

4 

računalniško izobraževanje 1 1 2 

delavnice 0 2 2 

srečanja z ustvarjalci 1 17 18 

predavanja 0 14 14 

pravljične vesele počitnice 27 0 27 

igralnica 37 0 37 

zaključki bralnih projektov 27 0 27 

Rastem s knjigo 60 66 126 

drugo 23 25 48 

SKUPAJ 756 230 986 

od tega domoznanske 42 51 93 
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Obiskovalci na prireditvah in dejavnostih 
 

 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV 
 
 SKUPAJ 

 

 mladi  

odrasli 

 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 9.540 19.440 28.980 

priložnostne razstave  3.565 7.105 10.670 

vodstvo po razstavi 1.117 184 1.301 

 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 624 294 918 

vodstva s pravljico 838 182 1.020 

vodstva z  

informacijskim 

opismenjevanjem     

177 216 393 

 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 1.295 909 2.204 

napovedane skupine – 

OŠ 

1.022 103 1.125 

napovedane skupine – 

vrtci 

3.563 523 4.086 

ure pravljic z 

ustvarjalnico 

73 28 101 

računalniško izobraževanje 3 18 21 

delavnice 12 76 88 

srečanja z ustvarjalci 28 355 383 

predavanja 11 362 373 

pravljične vesele počitnice 508 144 652 

igralnica 336 318 654 

zaključki bralnih projektov 1.003 245 1.248 

Rastem s knjigo 1.389 1.872 3.261 

drugo 607 931 1.538 

SKUPAJ 25.711 33.305 59.016 

od tega domoznanske 6.934 11.907 18.841 

 

Prireditve zunaj Mariborske knjižnice  

Prireditve smo izvajali tudi zunaj Mariborske knjižnice. Za mlade smo jih prenašali v vrtce, 

osnovne in srednje šole, v Univerzitetni klinični center Maribor, občasno pa smo sodelovali v 

različnih projektih in na zaključnih prireditvah. Prireditve za odrasle smo organizirali na 

različnih lokacijah po mestu in okolici (šlo je predvsem za cikel Literarnih postaj) ter v 

različnih občinah po Sloveniji (pripovedovalski večeri območnosti).  
 

PRIREDITVE ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

prireditve št. prireditev mladi  odrasli  SKUPAJ 

za mlade 62 1.345 453 1.798 

za odrasle 26 341 1.698 2.039 

SKUPAJ 88 1.686 2.151 3.837 
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KNJIŽNIČNA MREŽA 
 

Knjižnični prostor, investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema  
 

Prizadevanja za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za normalno in nemoteno delovanje 

Mariborske knjižnice so bila tako kot že v preteklih letih tudi v letu 2013 prioritetno namenjena 

realizaciji natečajne rešitve za osrednjo knjižnico na Rotovškem trgu. Od leta 2008, ko je Mestna 

občina Maribor izvedla javni arhitekturni natečaj za prenovo in razširitev osrednje Mariborske 

knjižnice in ureditev Rotovškega trga z mestno hišo in so se prvič pokazale realne možnosti za 

reševanje prostorske problematike knjižnice, potekajo aktivnosti, katerih učinkovitost pa ni vedno 

odvisna od angažiranosti zaposlenih v knjižnici. Tudi v letu 2013 Mestna občina Maribor ni pridobila 

gradbenega dovoljenja za II. fazo. Gradnja se tako odmika za nedoločen čas.  

Prostorska omejenost knjižnice se stopnjuje, zato smo začeli razmišljati vsaj o začasni rešitvi in o delni 

širitvi obstoječih knjižničnih prostorov na Rotovškem trgu 2. V soglasju z Mestno občino Maribor 

smo upravo Mariborske knjižnice preselili na Rotovški trg 9, kjer smo prostore uredili z lastnimi 

sredstvi, dokupili pa smo tudi manjkajočo pisarniško opremo. Prenova je znašala 54.874,60  EUR. S 

tem smo sprostili prostore v I. nadstropju na Rotovškem trgu 2, kamor smo nameravali širiti prostore 

Knjižnice Rotovž, vendar  se je izkazalo, da je problematična statika, tako da smo bili primorani 

prvotni načrt opustiti.  Prenovili smo strop hodnika pred dvorano v vrednosti 2.391,99 EUR.  

I. nadstropje smo oživili tako, da je postala dvorana aktivni prostor srečevanj, izobraževanj, srečanj 

kolektiva knjižnice in  prostor za srečevanje udeležencev Univerze za tretje življenjsko obdobje. V letu 

2014 načrtujemo še ureditev učilnice za udeležence TŽO, druge prostore pa bomo namenili za začasna 

skladišča knjižničnega gradiva. 

Takoj v začetku leta 2013 smo prenovili tudi del strehe in teraso stavbe na Rotovškem trgu 2 v 

vrednosti 8.690,82 EUR. Ob koncu leta pa smo bili prisiljeni urediti tudi nove žlebove, saj so nam 

bakrene ukradli. Na ta način s skromnimi sredstvi vzdržujemo stavbo, ki pa je že v celoti dotrajana. 

 

 
Načrt bodoče osrednje knjižnice v prerezu 

V prostorih oddelka za nabavo in obdelavo na Rotovškem trgu 1 v I. nadstropju smo kupili dodatne 

knjižnične police v vrednosti 1.587,09 EUR in uredili odlagalne police za pultom v Pionirski knjižnici. 
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Večji prostori bi bili potrebni tudi za Knjižnico Pobrežje, ki je zaradi izredno močnega števila 

obiskovalcev, obširne ponudbe kakovostne knjižnične zbirke in številnih storitev za uporabnike že 

zelo utesnjena. Deluje na približno štirikrat premajhni kvadraturi, stanje pa je že zelo podobno stanju v 

osrednji knjižnici na Rotovžu. Čeprav smo rešitev našli v ustreznih, kakovostnih in večjih prostorih  

(500 m
2
) na drugi lokaciji na Pobrežju, Mestna občina Maribor ni podprla naših prizadevanj, saj bi 

morala letno zagotoviti dodatnih 50.000 EUR za materialne stroške. Pogodbo z Inštitutom za 

rehabilitacijo invalidov smo uspeli podaljšati za tri leta, prav tako pa smo bili uspešni tudi pri 

dogovorih za nižjo najemnino in materialne stroške. 

 

Ob koncu leta smo začeli s prenovo Knjižnice Tezno, ki je od otvoritve leta 1997 nismo prenavljali. Z 

lastnimi sredstvi bomo kupili manjkajočo opremo, prostore prepleskali in na novo pobrusili in lakirali 

parket. V prenovo smo vključili tudi skladiščne prostore Potujoče knjižnice in dodatno namestili 

kovinsko ekonom opremo. V začetku leta smo bili zaradi kraje bakrene kritine prisiljeni na objektu 

Zagrebška 18 zamenjati del strehe, ki smo jo nadomestili s pločevinasto.  

 

Začeli smo dogovore za selitev Knjižnice Pekre, v kateri se soočamo s problemom nedostopnosti  

sedanjih prostorov za gibalno ovirane uporabnike in iščemo rešitev že od leta 2011. Knjižnica namreč 

nima rampe za invalide, poleg tega pa deluje v dveh nadstropjih,  in stavba nima dvigala. Za večjo 

varnost zaposlenih smo uredili klic v sili. V prostorih se srečujemo z vlago in odpadlimi ometi, zato 

intenzivno iščemo rešitve s selitvijo na novo lokacijo, saj so vsa vlaganja v obstoječe prostore 

neupravičena. 

 

Problem predstavlja še Knjižnica Studenci. Tudi tukaj se srečujemo s povsem neustreznimi prostori. 

Knjižnica je nedostopna za gibalno ovirane obiskovalce, za mame z otroškimi vozički in starejše, 

prostori so utesnjeni, z zastarelo opremo, uničenimi tlemi in stenami. Nujna bi bila vsaj osnovna 

vzdrževalna dela. 

 

Že v letu 2010 smo začeli z načrtovanjem nove knjižnice v občini Selnica ob Dravi, predviden začetek 

gradnje knjižnice v večnamenskem objektu je bil zaradi gospodarske krize in splošne recesije preložen 

v leto 2014. Velikost knjižnice bo približno 400 m2, kar pomeni dolgoročno rešitev in odličen pogoj 

za razvoj knjižnične dejavnosti v občini Selnica ob Dravi.  

 

V letu 2013 so tekli tudi dogovori z Občino Pesnica za rešitev problematike knjižnice, ki se prav tako 

sooča z neustreznimi prostori, ki so nedostopni za invalide, in minimalna kvadratura ne omogoča več 

niti osnovnega izvajanja knjižnične dejavnosti. Knjižnica je bila zaradi problemov s kurjavo tudi dalj 

časa zaprta. Nujno je potrebno iskati ustreznejše in večje prostore z dostopom za gibalno ovirane 

obiskovalce. 

 

Z nakupom drugega strežnika (prvi nabavljen leta 2012) in ustreznih diskovnih polj v vrednosti 

15.616,60 EUR smo zaključili posodobitev strežniške postavitve, nabavili pa smo tudi zmogljivejšo 

napravo za neprekinjeno napajanje v vrednosti 6.169,12 EUR. Oboje je financirala Mestna občina 

Maribor.  
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enote Mariborske knjižnice  naslov 

potrebna vel. – 

standard m
2
 

dejanska 

velikost m
2
 

Knjižnica Rotovž Rotovški trg 2, 2000 Maribor  

 

13.000  

478 

Čitalnica Rotovški trg 1, 2000 Maribor 

Pionirska knjižnica Rotovž Rotovški trg 6, 2000 Maribor 305 

Knjižnica Tabor Dvorakova 3, 2000 Maribor 208 

Knjižnica Nova vas 

C. proletarskih brigad 61/a, 2000 

Maribor 

 

 

1.700 

611 

Pionirska knjižnica Nova vas 

C. proletarskih brigad 63/a, 2000 

Maribor 

367 

Potujoča knjižnica-bibliobus 

Zagrebška 18, 2000 Maribor 

(skladišče) 

500 175 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 

Ul. 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob 

Dravi 

250 151 

Knjižnica Duplek Cesta k Dravi 8, 2241 Sp. Duplek 400 120 

Knjižnica Hoče Sršakova 2, 2311 Hoče 760 227 

Knjižnica Kamnica Vrbanska 97, 2351 Kamnica 400 210 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na 

Pohorju 

350 90 

Knjižnica Pekre Lackova 180, 2341 Pekre 500 184 

Knjižnica Pesnica 

Pesnica pri Mariboru 42a, 2211 

Pesnica 

520 100 

Knjižnica Pobrežje Čufarjeva 5, 2000 Maribor 900 220 

Knjižnica Janka Glazerja 

Ruše Falska 24, 2342 Ruše 

670 146 

Knjižnica Studenci Obrežna 1, 2000 Maribor 630 99 

Knjižnica Šentilj 

Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. 

Goricah 

600 245 

Knjižnica Tezno Zagrebška 18, 2000 Maribor 800 380 

SKUPAJ   4.316* 

 
*V kvadraturo so zajete samo krajevne knjižnice Mariborske knjižnice, brez premičnih zbirk. 

 
Vse naše aktivnosti na področju prostorske problematike, katerih cilj je doseči normalne in 

sprejemljive pogoje za kvalitetno izvajanje programov in delo z uporabniki, so del uresničevanja 

razvojne strategije in ciljev Strateškega načrta Mariborske knjižnice. Prva prioriteta ostaja ureditev 

osrednje knjižnice. Vodstvo knjižnice pa se seveda nenehno aktivno odziva na vse možnosti, ki bi 

lahko vplivale na izboljšanje prostorskih pogojev.  
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Kaj smo ponujali našim uporabnikom in članom? 
 

V enotah je potekala pisana izbira vsebin, s katerimi knjižničarji poskušamo obogatiti življenje lokalne 

skupnosti, v največji meri pa k posameznikom usmeriti zakladnico znanja, zgodb in nepozabnih 

trenutkov. Največji delež knjižnične dejavnosti predstavlja izposoja, torej to, kar se dogaja v 

osrednjem delu knjižnice, ob izposojevalnem pultu, in poveže uporabnika in knjižničarja v neposreden 

referenčni pogovor. Da je ta lahko uspešen, pa je potrebna vrsta aktivnosti, ki so očem uporabnikov 

skrita. Pojem izposoja morda pogosto zreduciramo na manipulativno delo v knjižnici, v resnici pa 

vključuje referenčni pogovor, svetovalno delo, socialni stik, izobraževalno in kulturno svetovanje.  

 

Enote so bile skupaj odprte 29.015 ur, kar je 96,13 % doseganje načrtovanih ur in za 225 ur več kot v 

letu 2012. Med glavnimi vzroki za zapiranje enot so bili: izpad računalniškega sistema (nedelovanje 

COBISS-a, modema, težave z internetom), izpad električne energije, izliv vode v prostore knjižnice in 

nizke temperature. Do krajših ali daljših zaprtosti je prišlo tudi zaradi okvar bibliobusa in izvedbe 

inventure knjižničnega gradiva. 
 

Ugotavljamo, da si uporabniki želijo več odprtosti predvsem v enotah, ki niso na razpolago 

vsakodnevno, vendar za zdaj zaradi pomanjkanja kadrov povečanje ni mogoče. 

 

enote Mariborske knjižnice 

določba 

standarda 

odprtost/teden 

dejanska 

odprtost/teden 

poletni 

čas/teden 

letno odprto (ure) 

Knjižnica Rotovž 60 55 55 2.744 

Čitalnica 60 55 35 2.542 

Pionirska knjižnica Rotovž 60 55 55 2.724 

Knjižnica Tabor 60 55 33 2.509 

Knjižnica Nova vas 60 55 33 2.521 

Pionirska knjižnica Nova vas 60 55 33 2.517 

Potujoča knjižnica-bibliobus 25 31 - 1.307 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 20 12 6 540 

Knjižnica Duplek 20 23 6 991 

Knjižnica Hoče 45 28 12 1.194 

Knjižnica Kamnica 20 17 6 795 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 20 18 6 780 

Knjižnica Pekre 20 17 6 706 

Knjižnica Pesnica 20 12 6 482 

Knjižnica Pobrežje 45 31 33 1.544 

Knjižnica Janka Glazerja 

Ruše 
20 28 12 

1.223 

Knjižnica Studenci 20 12 6 540 

Knjižnica Šentilj 45 28 12 1.223 

Knjižnica Tezno 45 31 33 1.514 

Izposoja na domu - 10 po dogovoru 422 

Izposoja v bolnišnico - 7 po dogovoru 197 

SKUPAJ - - - 29.015 

Postajališča premičnih 

zbirk 
- 101 - 

 4.884 

Vse skupaj - - - 33.899 
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Člani, obisk, izposoja, oddaljen dostop 

 

 člani število prebivalcev delež članov med prebivalci v % 

mladi  22.659 46,8 

odrasli 159.831 16,4 

skupaj 182.490 20,2 

 

0
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150000

200000

Člani do
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15.leta

Odrasli
člani

Odrasli
preb.

Vsi člani Vsi preb.

Včlanjeni prebivalci z območja 
Mariborske knjižnice

 
 

 člani število članov deleži po kategorijah članov v % 

mladi  10.610 28,8 

odrasli 26.217 71,2 

skupaj 36.827  
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obisk  število obiskovalcev v enotah delež vseh obiskov v % 

mladi 121.917 22,9 

odrasli 410.237 77,1 

skupaj 532.154  

 

 
 

 

 izposoja knjižničnega gradiva število izposojenih izvodov delež v % po kategorijah članov 

mladi 482.254 28,4 

odrasli 1.217.615 71,6 

skupaj 1.699.869  

 

 

28 % mladi

72% odrasli

Deleži izposoje po kategorijah 
članov

 
 

 

 

deleži izposoje leposlovje strokovno gradivo periodika 

neknjižno 

gradivo 

skupaj 

mladi  63,8 %  (307.679) 22,2 %  (107.252) 1,5 %  (7.115) 12,5 %  (60.208) 100 % (482.254) 

odrasli   52,9 % (643.796)        34,5 % (420.253) 5,1 % (62.133)      7,5 %  (91.433) 100%  (1.217.615) 

Skupaj 951.475 527.505 69.248 151.641 1.699.869 
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strokovne 
knjige
35%

leposlovje
53%

neknjižno 
gradivo

7%

periodika
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Deleži izposoje po vrstah gradiva pri 
odraslih 

 
     

 

Nevrnjeno gradivo in dolgovi pri izposoji 

 
Agenciji za izterjavo smo posredovali 456 primerov kar je 12 %  manj kot leto prej. Znesek izterjave 

je znašal 11.200,00 EUR, do konca leta je bilo izterjano 6.723,83 EUR, stopnja uspešnosti je 60,03 %. 

- €
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Uspešnost izterjave 2010 - 2013

Stroški opominjanja Izter jani znesek
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Zaskrbljujoč je podatek o nevrnjenem gradivu. V letu 2013 smo agenciji posredovali podatke za 949 

enot gradiva, vrnjenih je bilo 441 enot, za 70 enot je bilo plačanih nadomestil, 428 pa je še vedno 

nevrnjenih.  

   

Gradivo predano v izterjavo 2013

441

70

438

Vrnjeno Plačano Neizterjano
       

Gradivo predano v izterjavo v letih 
2010 - 2013

2279

336

1741

Vrnjeno Plačano Neizterjano
 

 

 

Pritožbe, pohvale in mnenja uporabnikov 

 
Mnenje naših članov in uporabnikov je za nas zelo pomembno. V letu 2013 nas je zanimalo predvsem 

njihovo stališče o uvajanju članarine v poslovanje knjižnice. Raziskavo med člani, starejšimi od 18. 

let, smo opravili med 13.12.2012 in 20.01.2013.  

 

S pomočjo izbrane zunanje organizacije smo želeli ugotoviti mnenja in pričakovanja članov in 

spoznati nekatere njihove navade (npr. uporaba družbenih omrežij, frekvenca obiska v knjižnici, 

uporaba spletne strani knjižnice) ter pričakovanja glede prihodnjih knjižničnih aktivnosti. V zvezi z 

uvedbo članarine nas je zanimal predvideni odstotek članov, ki bi zaradi članarine prekinili članstvo.  

 

Na vprašanje, koliko naj bi po njihovem mnenju znašala letna članarina, ki smo jo načrtovali, je le 

desetina zatrdila, da članarine niso pripravljeni plačati. Največ anketiranih, 38 %, bi bilo pripravljenih 

plačati članarino v višini od 6 do 10 EUR. S članarino do največ 5 EUR se je strinjalo 31 % vprašanih, 

z višino od 11 do 15 EUR pa 15 %. Več kot 15 EUR bi bilo pripravljenih plačati le dobrih pet 

odstotkov sodelujočih v raziskavi. Glede na podatek iz raziskave smo predvidevali zmanjšanje števila 

članov za 10 %.  

 

Iz navedene pogostosti uporabe posameznih storitev Mariborske knjižnice lahko sklepamo, da 

knjižnico še vedno največ uporabljajo za izposojo leposlovja in strokovne in študijske literature. Več 

kot polovica vprašanih si je že izposodila filme, CD-je ali DVD-je, 45 % vprašanih je v prostorih 

knjižnice že dostopalo do elektronskih baz podatkov. Ostale storitve uporablja manj kot 40 % članov.  

 
Na področju pričakovanj do Mariborske knjižnice se anketirani popolnoma strinjajo, da se mora v 

kratkem rešiti njena prostorska stiska. Anketirani prav tako pričakujejo aktualno literaturo.  

 

Z anketo smo skušali ugotoviti tudi zadovoljstvo članov z informacijami, ki jih posredujejo 

knjižničarji, s strokovnostjo knjižničarjev in z izborom gradiva, ki jim ga priporočajo. Anketiranci 

menijo, da knjižničarji svoje delo opravljajo na izredno visokem nivoju, saj so srednje vrednosti pri 

vseh treh vprašanjih nad oceno 4,5.  
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Večina naših uporabnikov je bila v letu 2013 zadovoljna z našim delom, ponudbo in storitvami, nekaj 

pa je bilo tudi takšnih, ki z nekaterimi področji našega dela niso bili zadovoljni in so se zaradi tega 

pritožili, bodisi pisno ali ustno pri vodjih enot, vodji oddelka za knjižnično mrežo ali pri direktorici. 

Večina pritožb se je navezovala na nestrinjanje s plačilom nastalega dolga, zaračunavanjem zamudnin 

ob dneh, ko je knjižnica zaprta (prazniki in nedelja), vedno bolj pa tudi opažamo, da marsikateri 

uporabnik nastalega dolga zaradi osebnih finančnih težav ne more poravnati z enkratnim plačilom, 

ampak v obrokih. Nekaj pritožb se je navezovalo na nestrinjanje z neprenosljivostjo izkaznice, precej 

je bilo bralcev, ki so trdili, da so gradivo vrnili, vendar ga na naših policah nismo našli. Zaznati je bilo 

tudi delež pritožb, ki se nanašajo na naš odnos do uporabnikov. V knjigi pohval in pritožb so 

večinoma zapisane pritožbe ter nekaj pohval in mnenj o našem delu.  

 

Vodja oddelka za knjižnično mrežo je pritožbe prejela preko pošte, nekaj jih je prišlo preko spletnega 

uporabniškega vmesnika »Pišite nam«, ki je bil za naše uporabnike zelo uporabna varianta za 

komuniciranje z nami. Skupno smo obravnavali 112 primerov pritožb uporabnikov, odgovorili smo 

jim po elektronski pošti ali z dopisom po klasični pošti. 

 
 

 

Elektronske in druge storitve pri izposoji gradiva 
 

Člani knjižnice lahko preko spleta samostojno: 

- podaljšajo datum vračila, 

- rezervirajo gradivo in rezervacije prekličejo, 

- se naročijo na prejemanje vseh e-obvestil po e-pošti ali sms v okolju programa Cobiss/Opac, 

Moja knjižnica. 
 

 

Statistika e-obiska v okolju e-servisa Moja knjižnica in bibliofona (telefonskega odzivnika) 
 

Št. vseh e-obiskov v okolju Moja knjižnica 97.501 

naročila gradiva preko OPAC-a 26.093 

rezervacije gradiva preko OPAC-a (s preklici rezervacij) 25.726 

podaljšanje gradiva preko OPAC-a 52.106 

podaljšanje gradiva preko bibliofona 188 

 
 

Statistika transakcij v okolju e-servisa Moja knjižnica in bibliofona (telefonskega odzivnika) 
 

Št. vseh e-transakcij v okolju Moja knjižnica (povezanih z gradivom) 286.003 

št. naročenega gradiva  preko OPAC-a 46.015 

št. rezerviranega gradiva  preko OPAC-a (s preklici rezervacij) 48.232 

št. podaljšanega gradiva  preko OPAC-a 191.558 

št. podaljšanega gradiva preko bibliofona  643 
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Število članov, naročenih na e-obveščanje (Moja knjižnica in mCobiss – potisna obvestila) 
 

E-obvestila  na e-naslov na sms potisna obvestila 

o prispelem rezerviranem gradivu 9.523 886 104 

o skorajšnjem poteku roka izposoje 9.217 598 109 

o poteku članstva   2.304 77 62 

*o poteku  rezervacije   358 31 84 

*o skorajšnjem opominu 322 95 73 

*o neporavnanih terjatvah 285 12 59 

*splošna obvestila   335                   -             -  

Op.: Z * označena obvestila smo aktivirali v letu 2013.  

 
 

Medknjižnična izposoja 

 

Po medknjižnični izposoji je bilo  realiziranih 336 zahtevkov, za 14,8 % manj kot leto prej. Gradivo iz 

drugih knjižnic smo naročili 204 krat, od tega je bilo realiziranih196 zahtevkov. Veliko je bilo 

zavrnjenih in preklicanih naročil (132), zaradi napačne uporabe servisa Moja Knjižnica. Naša 

odzivnost pri dobavi gradiva v druge knjižnice je 1,4 dneva, povprečna hitrost dobave gradiva iz 

drugih knjižnic je 4,2. Prihodki medknjižnične izposoje so znašali 1.358,50 EUR. 

  

število 

posredovanih 

izvodov 

število prejetih 

izvodov skupaj  

število knjig  140 196 336 

število kopij dokumentov 3 9 12 

število elektronsko posredovanih dokumentov 1  1 

skupaj 144 205 349 

 

 
Storitev izposoja na dom 

 

Servis smo izvajali za uporabnike, ki sami ne zmorejo obiskati knjižnice zaradi starostnih ali  

zdravstvenih težav. Poleg individualnih obiskov na domovih smo obiskovali tudi varovance na 

različnih drugih lokacijah v Mariboru in okolici: 

 Varovana stanovanja, Tezno 

 Dom upokojencev Pobrežje 

 Dom upokojencev Tabor 

 Sončni dom, Pobrežje 

 Dom starejših občanov, Tezno 

 

Obiskovali smo 37 članov, od katerih je 30 včlanjenih v enoti 19 (Izposoja na domu ), 7 pa v drugih 

enotah. Opravili smo 454 obiskov, kar je 3 % več kot v letu prej. Obiskovanim smo odnesli 1.853 enot 

gradiva. Za vse opravljene obiske je bilo potrebnih 422 uri. 

7 uporabnikov izposoje na domu je sodelovalo v bralni znački. 
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Izposoja v bolnišnico 

 

Opravili smo 197 ur izposoje v bolnišnici, kar je 36 % manj ur kot v letu 2012. Obisk je bil manjši za 

30%, izposoja gradiva pa za 5,5%. Prvič vpisanih bralcev v bolnišnici je 38% manj kot v letu 2012.  

 

Razlog za nižje številke je kadrovski primanjkljaj, saj prvič po uvedbi nismo mogli zagotoviti redno 

določenih dni za izposojo v bolnišnico. Izposoja je potekala usklajeno z urnikom Knjižnice Tabor ali 

celo v prostem času knjižničarja.  

 

Delo potujoče knjižnice 

 

Podobno kot storitvi izposoja na dom in izposoja v bolnišnico, namenjeni ljudem, ki sami ne morejo 

do knjižnice, ima posebno mesto in pomen v približevanju knjižnice uporabnikom potujoča knjižnica z 

bibliobusom in premičnimi zbirkami, saj prihaja med uporabnike v okoljih, kjer ni stacionarne 

knjižnice, v podeželskih krajih ali na obrobju mestnega središča, kjer pogosto tudi ni nobene druge 

kulturne ponudbe, ali pa v domove za ostarele, zavode, ki skrbijo za ljudi s posebnimi potrebami, 

bolnišnične oddelke. Poleg kulturne in informacijske vloge knjižnice je pri tej obliki dejavnosti, 

podobno kot pri izposoji na dom in v bolnišnico, še posebej pomemben socialni poudarek, saj je 

poslanstvo potujoče knjižnice prav v tem, da skrbi za skupine ljudi, ki bi sicer bile marginalizirane. 

 

Bibliobus 

 

V letu 2013 je bibliobus na terenu opravil 1.307 ur, namenjenih uporabnikom, in prevozil skupaj 

17.795  km.  

Seznam postajališč bibliobusa po občinah: 

 Mestna občina Maribor: Brestrnica, Brezje, Dogoše, Gaj, Košaki (novo postajališče), 

Malečnik, Razvanje in VDC Polž (8). 

 Občina Starše: Brunšvik, Marjeta, Prepolje, Rošnja, Starše, Zlatoličje (6). 

 Občina Šentilj: Zg. Velka, Sladki Vrh, Selnica ob Muri, Ceršak (4). 

 Občina Selnica ob Dravi: Selnica ob Dravi, Fala (2). 

 Občina Duplek: Dvorjane, Sp. Duplek, Zg. Duplek, Korena, Žitečka vas (5). 

 Občina Kungota: Jurij, Svečina, Sp. Kungota (3). 

 Občina Miklavž: Dobrovce, Dravski Dvor, Miklavž-Vauhnik, Miklavž-šola, Skoke (5). 

 Občina Rače-Fram: Fram, Podova, Rače, Sp. Gorica (4). 

 Občina Pesnica: Jakobski Dol, Jarenina, Pernica (3). 

 Občina Slovenska Bistrica: Črešnjevec, Impol, Laporje, Sp. Polskava, Šmartno na Pohorju, 

Zg.Ložnica (6). 

 Občina Oplotnica: Prihova (1).  

 

Premične zbirke 

 

Z namenom, da bi izboljšali naše sodelovanje, smo organizirali srečanje predstavnikov postajališč 

premičnih zbirk. Predstavili smo jim razloge za uvedbo članarine. Pojasnilo so vsi predstavniki 

sprejeli z razumevanjem in svoje obveznosti tudi poravnali. Na srečanju smo s pomočjo vsebin na naši 

spletni strani predstavili tudi našo ponudbo in možnosti različnih oblik sodelovanja.  

 

S ciljanim izborom gradiva smo omogočali lažjo dostopnost do gradiva starostnikom v domovih 

starejših, pacientom na zdravljenju na oddelku za psihiatrijo (v povezavi z biblioterapijo), pri odraslih 

osebah z motnjo v duševnem in telesnem razvoju pa s pestrimi aktivnostmi spodbujali uporabo gradiva 

za različne namene in tako krepili njihov občutek samostojnosti, odgovornosti in enakopravnosti.  
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Postajališča premičnih zbirk s pomočjo delovnih terapevtov, psihologov in socialnih delavcev, s 

katerimi sodelujemo pri izboru gradiva, ostajajo še naprej pomembna stičišča za spodbujanje branja, 

bralnih navad, razvijanja pismenosti in zagotavljanja enakih možnosti ranljivim skupinam 

prebivalstva. 

 

Premične zbirke smo v ustanovah zamenjali 1 x, med letom pa smo našo ponudbo dopolnjevali še z 

izposojo DVD, igrač in t.i. lahkega branja.  

Aktivna postajališča v letu 2013: 

Društvene knjižnice 

 Zg. Kungota 

 Gradišče na Kozjaku 

Ustanove/zavodi 

 Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor 

 OŠ Bojana Ilicha, enota Bolnišnična šola, Maribor 

 Sončni dom, Maribor 

 Dom starejših Idila, Jarenina 

 Dom starejših občanov Tezno, Maribor 

 VDC Sožitje, Maribor 

 Materinski dom Maribor 

 

 

 

Informacijska služba 

 

Informacijska služba je v Mariborski knjižnici organizirana kot centralna razvojno in storitveno 

naravnana dejavnost za celotno mrežo in za knjižnici na območju. Vloga informacijske službe je na 

eni strani izobraževalne narave, saj se trudimo naše uporabnike z informacijskim opismenjevanjem 

usposobiti za samostojno uporabo knjižničnih informacijskih virov, pomemben vidik pa je tudi samo 

posredovanje informacij in skrb za dostopnost elektronskih virov in baz podatkov ter iskanje 

najboljših poti za čim bolj enostavno ravnanje s temi viri. 

 

 

Izobraževanje uporabnikov 
 

Organizirano informacijsko opismenjevanje poteka za dijake srednjih in osnovnih šol. V letu 2013 

smo izvajali vodstva po knjižnici z informacijskim opismenjevanjem, na katerih skupinam 

predstavimo delovanje Mariborske knjižnice ter jih seznanimo s pogoji vpisa v knjižnico, pravilnikom 

poslovanja, mrežo knjižnice in ostalimi podatki, ki naj bi jih pridobil vsak novi član knjižnice. 

Predstavimo jim tudi postavitev gradiva (UDK vrstilci, postavitev gradiva na policah, uporaba kazalk) 

ter način iskanja gradiva preko sistema Cobiss/Opac in na policah v knjižnici. Informacijskemu 

opismenjevanju skupinam prvih letnikov srednjih šol dodamo še predstavitev projekta »Rastem s 

knjigo«, nacionalnega projekta, namenjenega motivaciji mladih za branje slovenskega avtorja.  
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 Število skupin  

SKUPAJ 

Število obiskov  
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Vodstvo z informacijskim 

opismenjevanjem 
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Rastem s knjigo Osred.k. 

Tabor 

Ruše 

Tezno 

PK 

 38 

21 

4 

4 

2 

 

 

69 

 1.013 

569 

82 

77 

68 

 

 

1.809 

SKUPAJ   84    2.180 

 
 

Elektronski viri 
 

V juniju smo na spletno stran v skladu z Zakonom o elektronskih publikacijah namestili aplikacijo, t. 

im. piškotke, s pomočjo katere so se uporabniki sami odločali, ali dovolijo spremljanje njihovih 

aktivnosti po spletnih straneh za potrebe statističnih obdelav (število obiskov, število obiskanih strani, 

najbolj obiskane strani, dostop do spletnih virov itd.). Če uporabnik ne potrdi uporabe piškotkov, 

podatki o uporabi elektronskih virov niso popolni. Nekatere kazalnike smo zato ocenili glede na 

številke iz preteklih let, nekaterih dosedanjih pa ne prikazujemo. Zanesljiva le informacija o številu 

dostopov do e-virov preko oddaljenega dostopa. 

  

Na daljavo so bili dostopni naslednji naročeni elektronski viri:  

- elektronske podatkovne zbirke: Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in 

servis IUS INFO/EURO IUS INFO, EBSCOhost, Grove Music Online, Grove Art Online, Tax-

Fin-Lex in Encyclopedia Britannica. 

- elektronske serijske publikacije: Uradni list RS Online, Finance online, Manager online, Moje 

finance online, Podjetnik online, Kapital online, Dnevnik online, Uradne objave Urada RS za 

standarizacijo in meroslovje, Evropski pravni vestnik, Spletni arhiv dnevnika Večer, 

Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Pia in Sodobna pedagogika.  

- elektronske knjige: Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Poslovni vodnik po evropskem 

pravu. 
 

 2011 2012 2011/2012 % 2012 2013 2012/2013 % 

št. e-virov, dostopnih v 

knjižnici 

24 24 0 24 24 0  

št. e-virov – dostop na 

daljavo 

8 11 + 37,5 11 9 -18, 2 

št. dostopov do e-virov na 

daljavo 

280* 2.066 + 637,8 2.066 2.751 + 33,2 

   *uporaba od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 
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Kljub varčevanju in posledično manjšemu številu elektronskih virov z dostopom na daljavo, se je 

uporaba teh v letu 2013 v primerjavi z letom prej povečala. 
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Posredovanje informacij 

 

V letu 2013 smo poiskali informacije na določene teme za 16.950 uporabnikov, kar je za 18,44%  več 

kot v letu 2012. Informacije smo posredovali 8.011 mladim obiskovalcem (+ 19,35% ) in 8.939 

odraslim (+17,63%).   

Med viri prevladujejo knjige, iz katerih je bilo posredovanih 17.060 informacij, narašča pa tudi število 

poizvedb po internetu (497). Število informacij, podanih iz naročenih elektronskih virov, je v 

primerjavi z letom 2012 nekoliko upadlo (42). 

Od 17.060 iskanj je bilo 16.769 uspešnih, v 291 primerih iskanje ni prineslo želenih rezultatov. 

Posredovali smo tudi 497 domoznanskih informacij. 

 

 2011 2012 2011/2012 % 2012 2013 2012/2013 % 

Število uporabnikov 15.709 14.311 -8,9 14.311 16.950 + 18,4 

 - mladi 7.098 6.712 -5,4 6.712 8.011 + 19,3 

- odrasli 8.611 7.599 -11,75 7.599 8.939 + 17,6 

Število informacij 15.863 14.422 -9,1 14.422 17.060 + 18,3 

Pozitivni odgovori 15.664 14.195 -9,4 14.195 16.769 + 18, 1 

Negativni odgovori 199 227 +14,1 227 291 + 28,2 

Domoznanske informacije 414 408 -1,45 408 497 + 21,8 
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Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja            

 

Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI deluje od januarja 2005. V 

letu 2013so v servisu sodelovale 3 splošne knjižnice: Mariborska knjižnica (SIKMB), Mestna 

knjižnica Ljubljana (Knjižnica Jožeta Mazovca – SIKJM, Knjižnica Otona Župančiča – SIKOZ) in 

Občinska knjižnica Jesenice (SIKJES).  

V knjižnicah smo odgovorili na 3.596 vprašanj, kar je za 3,7 % več, kot v letu 2012, 82,3% vseh 

odgovorov je bilo preko klepeta. 

Po elektronski pošti smo prejeli 636 vprašanj. Na 57,9% postavljenih vprašanj so odgovorile 

visokošolske knjižnice, na 17% splošne in na 25,1% vprašanj IZUM. 

 

 
 
Od 3 splošnih knjižnic, ki so sodelovale pri izvajanju dežurstev ERS VK je največ vprašanj prejela 

Mestna knjižnica Ljubljana. 

 
 

 
 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/
http://home.izum.si/izum/qp/


29 
Mariborska knjižnica 

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK/0 Zapis št. 101 
Letno poročilo 2013/Dragica Turjak 
Velja od: 28.2.2014 
 

 

 

Prireditve in dejavnosti za mlade bralce 

 

Pripravili smo 756 prireditev za mlade bralce, privabile pa so 23.327 mladih in 9.318 odraslih 

bralcev, skupaj 32.645 obiskovalcev. 

Ob tem smo za otroke in mladostnike izvedli še 62 prireditev zunaj Mariborske knjižnice (vrtci, 

šole, bolnišnica, dogodki in projekti), ki jih je obiskalo 1.345 otrok in 453 odraslih, skupaj 1.729 

udeležencev. Izvajalci dejavnosti za mlade bralce so zunaj knjižnice pripravili še 19 prireditev za 

odrasle, ki se je udeležilo 1.211 obiskovalcev.  

Leto 2013 so na področju prireditev za mlade bralce najopazneje zaznamovali trije dogodki: 

tradicionalna razstava izvirnih ilustracij ob 2. aprilu, druga Noč z Andersenom ter Pravljični dan 

s šolo pripovedovanja, pravljičnim dopoldnevom za otroke in pravljičnim večerom za odrasle. 

 

Razstava ilustracij je Mariborsko knjižnico ponovno spremenila v veliko mozaično razstavišče 

stripovsko zgodbo. Osrednja tema je bila stripovska umetnost kot samosvoj likovni pristop ali kot 

dopolnitev ilustracije z njenimi elementi. Razstavo smo pripravili na desetih lokacijah, od katerih smo 

v osmih knjižnicah predstavljali stripovsko ilustracijo za mlade bralce, v Knjižnici Rotovž in Knjižnici 

Nova vas pa smo jo razmahnili tudi v nabor  stripovskih originalov za odrasle. Najmočneje se je zaradi 

prostorskih pogojev razstava umestila v obe knjižnici v Novi vasi, najbolj aktualno in povezano z 

Mariborom pa so jo zaznamovale rotovške Stripovske fasade. Povezali smo dvanajst umetnikov:  Kajo 

Avberšek, Daniela Demšarja, Jelko Godec-Schmidt, Sašo Kerkoš, Marka Kocipra, Davida 

Krančana, Izarja Lunačka, Marjana Mančka, Grego Mastnaka, Matjaža Schmidta, Damijana 

Stepančiča in Andreja Štularja.  

 

Kot večje dosežke štejemo tudi pripovedovalski večerni dogodek v KGB-ju, ki je naše dejavnosti 

prenesel v širši mariborski prostor. Ob tem pa tudi pripovedovalske večere za odrasle, ki so v 

sodelovanju s partnerskimi knjižnicami pomembna dejavnost na področju umetnosti pripovedovanja in 

pomenijo bistveni premik v širšem razumevanju in ureditvi statusa knjižničarja - pripovedovalca v 

splošnem knjižničarstvu.  
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Kljub številnim dejavnostim, s katerimi stopamo v prostor prireditev za odrasle, je naše težišče še 

vedno globoko zapisano delu za otroke in mladostnike. Bibliopedagoško delo ob kakovostnem in 

dosledno obdelanem knjižničnem fondu in izposoji ter umeščanje v celotno mrežo, je cilj, ki mu 

sledimo. Enak pomen ima tudi moč umetnosti pripovedovanja, zato je vse, kar pripravljamo, 

zapredeno v domišljen in nam lasten pristop.  

Med rednimi oblikami 

dejavnosti, ki jih namenjamo 

mladim bralcem, so pravljične 

ure vselej najmočneje 

zastopane.  

V sodelovanju z Bolnišnično 

šolo smo nadaljevali z rednim 

izvajanjem pravljičnih 

obiskovanj otrok v bolnišnici. 

  

S pripovedovanjem, vodenimi 

obiski po knjižnici in z 

vključevanjem igrač in iger v 

programe smo nadaljevali tudi 

sodelovanje z otroki in 

odraslimi s posebnimi 

potrebami in z ustanovami, ki 

izvajajo programe zanje. 
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Zanimivo in vsebinsko izstopajoče so bile zastavljene predvsem Pravljične vesele počitnice v 

Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Nova vas. Na desnem bregu Drave smo jih poleti 

ponovno vzporejali s Festivalom Lent in jih prenesli na prizorišče mestnega parka, ki je bilo vselej 

odlično obiskano. Pionirska knjižnica Nova vas je bila takrat živahna delavnica animiranega filma, ki 

je vzpostavila tesno druženje in ustvarila izjemen izdelek. 

 

Edini primanjkljaj leta 2013 je na področju prireditev in dejavnosti za mlade bralce opaziti med 

srečanji z ustvarjalci, ki so vsa leta doslej izostreno in izvedbeno sveže gostila z vseh vidikov 

izstopajoče in zanimive goste. V letu 2013 smo k mladim bralcem pripeljali le enega gosta, čeprav je 

bil ta tenkočutno izbran in je podpiral izbor nagrade večernica ter ustvaril razgibano, umetniško polno 

in presežno druženje. Mladinskega pisatelja Dima Zupana smo gostili v Knjižnici Duplek. Zaradi 

pomena, ki ga imajo takšna srečanja, in zaradi tradicije, ki so jih tovrtsni dogodki v službi za mlade 

bralce vseskozi imeli, bi bilo ta prostor že v prihodnjem letu nujno spet zapolniti. 

 

Vsa srečanja, prireditve in dejavnosti za mlade bralce so praviloma pospremljena z izpostavitvijo 

knjižničnega gradiva in knjižnih del določenega avtorja ali področja, obravnavane teme pa pogosto 

uresničujejo v raznovrstna nadaljevanja.  Enote Mariborske knjižnice tudi s prireditvami za mlade 

bralce utrjujejo vezi s krajem, jih domoznansko barvajo ter marsikdaj opazno razvijajo v velike in 

pomembne skupne gradnike.   

 

Projekti in sodelovanja službe za mlade bralce 

 

Ob rednih aktivnostih je delo 

službe  najbolj zaznamovalo 

sodelovanje v projektih, ki so 

povezovali člane skupine za 

dejavnosti za mlade bralce, 

posebej na področju umetnosti 

pripovedovanja. Vidno so njen 

strokovni prostor označevala 

aktivna sodelovanja z Mestno 

knjižnico Ljubljana, z njeno 

Pionirsko - centrom za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo ter z Oddelkom za otroke in 

mladino Knjižnice Otona Župančiča, z Bralno značko, s Sekcijo za 

šolske knjižnice pri ZBDS, z Zavodom RS za šolstvo, s Sekcijo za 

mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS, s Prežihovo bralno značko, s 

Slovensko sekcijo IBBY in v uredništvu naše revije Otrok in knjiga. Sodelovali smo šolskimi 

knjižnicami, s šolami in vrtci ter splošnimi knjižnicami in njihovim delovanjem na področju 

mladinskega knjižničarstva. Prizadevanja s področja mladinske književnosti in mladinskega 

knjižničarstva smo predstavljali študentom, slušateljem strokovnih izobraževanj in kot sodelavci pri 

raznovrstnih projektih in na različnih prireditvah. S strokovnim prispevkom smo sodelovali na 

Proljetni školi školskih knjižničara 2013 v Vodicah na Hrvaškem, s Knjižnico Velenje smo izvajali 

Pikino bralno značko, sodelovali smo s Študijsko skupino šolskih knjižničarjev pri Zavodu 

Republike Slovenije za šolstvo. Na Kulturnem bazarju smo izpeljali predstavitev sodelovanja z 

Društvom gluhih in naglušnih Podravja Maribor. Že drugič zapovrstjo smo gostili študentke in 

študente Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti.  
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Pravljični dan s Pravljično šolo 2013 
 

Jeseni smo izvedli že 13. Pravljični dan, ki je pomemben, ker je 

Mariborska knjižnica že dolgo prepoznavna tudi po močni in dobro 

organizirani umetnosti pripovedovanja in po korenitih premikih, ki 

smo jih na področju pripovedovanja s Pravljičnim dnem in 

pravljično šolo zarisali v slovenski prostor. Tokrat smo ga povezali z 

razstavo o pohorskih bajeslovnih bitjih, s Pohorjem, njegovimi kraji, 

zgodbami in ljudskim folklornim blagom.  

 

Pravljični dan je bil ustaljena trojnost dopoldanskega pripovedovanja 

za otroke, Pravljične šole in pripovedovalskega večera za odrasle. 

Glasbeno izvrstno in pretanjeno sta dogodke povezala Daniel 

Marinič in Jure Najdič iz skupine Samson.  

 

V pravljice in k pripovedovanju je dan pripeljal čez 220 ljudi in se je 

po samo enem tednu nadaljeval še s pravljičnim večerom 

območnosti, ki je ponovno napolnil dvorano. Za mesto in za  

knjižnico je bil začetek v vseh pogledih pravljičen. 

 

Tudi tokrat smo sredstva za Pravljični dan pridobili z razpisom Javne 

agencije za knjigo, ki že vrsto let podpira naša prizadevanja in 

dejavnost prepoznava kot pomembno vsebinsko, izobraževalno in 

prireditveno dogajanje v širšem smislu.  

 

Pravljični dan za otroke 
Pripovedovali so: Zdenka Gajser, Robert Kereži in Igor Černe. Za 

glasbeno spremljavo je poskrbela skupina Samson. 

 

Pravljična šola 
Vodila jo je Ljoba Jenče, in je vabila k razvijanju občutljivosti za 

oblikovanje glasu in vzdušja v prostoru, k aktiviranju imaginacije ter 

k prepoznavanju kakovosti besedila.  

 

 

Pravljični večer 
Pripovedovali so: Ljoba Jenče, Špela Frlic, Anja 

Štefan, Igor Černe. Glasba: skupina Samson. 

 

 

 

Pravljični večer s pripovedovalci Špelo Frlic Anjo 

Štefan, Igorjem Černetom, Ljobo Jenče in 

glasbenikoma Juretom Najdičem in Danielom 

Mariničem 
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Pravljični večeri za odrasle 2013 
 

Cikel pripovedovalskih 

večerov smo v letu 2013 v 

organizaciji Mariborske 

knjižnice peljali že peto leto. 

Sprememba, ki so jo prinesli 

tokratni večeri je, da smo jih 

razvrstili v čas od oktobra 2013 

do aprila 2014.  

Naboru sodelujočih knjižnic iz 

prejšnjih let se je priključila še 

Mestna knjižnica Ljubljana 

Polje, v novembru pa smo 

pripravili tudi pravljični večer v Laškem, ki je potekal v okviru posvetovanja ZBDS.  

 

Pravljični večeri so v letu 2013 potekali v Knjižnici Lenart, Mariborski knjižnici, Knjižnici Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica, Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota in Knjižnici Ivana 

Potrča Ptuj. V letu 2014 pa bomo izpeljali večere še v Splošni knjižnici Slovenske Konjice, Knjižnici 

Velenje, Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, Splošni knjižnici Ljutomer, Knjižnici Mirana Jarca 

Novo mesto, Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec in v Mestni knjižnici Ljubljana Polje.  

 

Za vse uspešne pravljične večere so zaslužni pravljičarji in pravljičarke Mariborske knjižnice, 

Knjižnice Lenart, Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnice Ivana Potrča Ptuj in 

Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.  

 

S pravljicami smo na pripovedovalskih večerih v letu 2013 razveseljevali skupno 665 obiskovalcev. 

 

Pripovedovalski dogodek v Murski Soboti; pripovedovalci: Andreja Erdlen, Robert Kereži, Vesna Radovanovič, 

Darinka Čobec, Darja Plavčak in Liljana Klemenčič 
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Noč z Andersenom 

Mariborska knjižnica se je leta 2011 prvič pridružila 

mednarodnemu projektu Noč z Andersenom, v noči med 6. in 

7. aprilom 2013, pa smo k dogajanju ponovno pristopili. Z 

dogodkom smo se omejili na osnovnošolce mariborskih osnovnih 

šol, s katerimi že vrsto let uspešno in bogato sodelujemo. Izbira 

učencev je bila prepuščena pedagoškim delavcem na šoli. Z 

učenci, starimi od 12 do 14 let, smo preživeli zabavno, igrivo in 

ustvarjalno-izobraževalno noč, ki  je bila  posvečena življenju in 

delu Hansa Christiana Andersena ter postavitvi lutkovnih 

predstav po njegovih pravljičnih predlogah.  

 

Vzgojno-izobraževalne vsebine smo zavili v pajčolan igre, 

druženja, zabave in mladostniške kreativnosti. Z raznovrstnim 

programom smo pokrili širok spekter likovnega, dramskega, 

literarnega in multimedijskega izražanja ter ustvarjanja. Skozi ta 

projekt nadgrajujemo vezi z osnovnimi šolami in ostalimi 

slovenskimi ustanovami, ki v projektu sodelujejo. Noči z 

Andersenom z jutranjo predstavo in novinarsko konferenco se je udeležilo 48 obiskovalcev (18 otrok, 

30 odraslih). 

Večerni, nočni in jutranji utrinki Andersenovega druženja na Rotovžu 
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Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2013 za sedmošolce in srednješolce 
 

Tudi v letu 2013 smo za sedmošolce in prve letnike srednjih šol izvajali projekt 

Rastem s knjigo. Za osnovnošolce smo ga izvajali osmič, za srednješolce pa ga 

izvajamo od šolskega leta 2010/2011. 

 

Projekt poteka v koordinaciji Javne agencije za knjigo, ki vsako leto vsem udeležencem podari knjigo, 

in s sodelovanjem Ministrstva za kulturo in Združenje splošnih knjižnic ter splošnimi knjižnicami, 

osnovnimi in srednjimi šolami ter zavodi za izobraževanje otrok in  

mladostnikov s posebnimi potrebami in šolami v zamejstvu. 

 

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:  

- spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega 

mladinskega leposlovja; 

- promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;  

- spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega 

obiskovanja splošnih knjižnic; 

- motivacija založnikov k večjemu 

vključevanju sodobnih slovenskih piscev v 

založniške programe za mladino ter 

povečevanje deleža izdanega izvirnega 

slovenskega mladinskega leposlovja. 

 

Izbrana knjiga, ki jo sedmošolci ob obisku knjižnice 

dobijo v dar, je v šolskem letu 2013/2014 delo pisatelja 

Vinka Möderndorferja Kot v filmu z ilustracijami 

Damijana Stepančiča. Srednješolcem sta bili namenjeni 

Desetka, Cvetke Bevc in knjiga Gorana Vojnovića, 

Jugoslavija, moja dežela.  

 

V letu 2013 je v okviru projekta Rastem s knjigo Mariborsko knjižnico obiskalo 60 skupin 

sedmošolcev, in sicer 1.389 učencev in 131 spremljevalcev, skupaj 1.520 obiskovalcev. Predstavitve 

projekta za srednješolce, ki smo jo vključili v naše redne oblike dejavnosti, se je udeležilo 69 skupin 

dijakov, skupaj 1.809 udeležencev. 

 

 

Naša mala knjižnica 
 

V šolskem letu 2013/2014 smo že tretje leto sodelovali s projektom Naša 

mala knjižnica, ki ga peljeta Kulturno-umetniško društvo Sodobnost in 

Vodnikova založba. Z gibanjem, ki poteka v vrtcih in osnovnih šolah ter v 

sodelovanju s splošnimi knjižnicami, želijo organizatorji na nekoliko 

drugačen način med mladimi spodbujati bralno kulturo in jim približati 

kakovostne slovenske mladinske avtorje.  

S seznama predlagane literature učenci preberejo knjige, izpolnijo delovne 

zvezke in knjižne razglednice ter slednje posredujejo v njim najbližjo enoto knjižnice, kjer ob 

zaključku projekta pripravimo razstavo teh izdelkov.  

Projekti v sodelovanju z društvom MARS 
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Ponovno smo sodelovali z društvom MARS – Mariborskim raziskovalnim studiom, ki se ukvarja z 

izvedbo, pripravo in organizacijo različnih ustvarjalnih delavnic, eksperimentov in drugih dogodkov, 

namenjenih otrokom. S temi dejavnostmi spodbujajo mlade k aktivnosti, izraznosti, ustvarjalnosti ter 

razvoju socialnih veščin in samozavesti  

Čitalnici na jasi v okviru Festivala Lent je večmesečni projekt, ki teče od maja 

do septembra, v Mestnem parku Maribor, vsak vremensko ugoden konec tedna. 

Organizatorji čitalnice želijo z brezplačnim dostopom do knjig in časopisov zunaj 

ustaljenih praks, v sproščujočem okolju, kjer se zvrstijo branja, predstave, 

pravljične ure, ustvarjalnice in likovne delavnice, spremeniti odnos ljudi do knjig 

in branja.  

Poletne Pravljične vesele počitnice smo izvedli v času Festivala Lent. Potekale so 8 

dni, obiskalo jih je 268 otrok in 70 odraslih, skupaj 338 obiskovalcev.  

 

Pikina bralna značka 
 

Projekt, ki so ga zasnovali v Knjižnici Velenje, teče vse leto, od septembra do 

septembra in se zaključi s podelitvijo Pikinih bralnih značk na Pikinem festivalu v 

Velenju. Pikina bralna značka je namenjena učencem 1. in 2. triade osnovnih šol, 

osvojijo pa jo tisti otroci, ki s pripravljenega seznama literature preberejo vsaj štiri 

knjige po lastnem izboru, njihovo vsebino na kratko opišejo ali orišejo v Pikin 

zvezek in tega oddajo v knjižnici. Opravilo jo je 50 otrok, ki so prejeli priznanje in 

simbolni Pikin gumb.  

 

 

 

Služba za odrasle bralce 

 

Organizirali in izpeljali smo skupno 256 prireditev za odrasle bralce. Skupno število obiskovalcev 

prireditev za odrasle je bilo 28.702.  

 

Prireditve za odrasle bralce smo kot vsako leto izvajali po vseh enotah knjižnice, največ jih je bilo v 

osrednji knjižnici. Zaradi manka ustreznega lastnega prireditvenega prostora, a tudi želje po širjenju 

knjižničnih lovk po mestu, smo večino prireditev preselili na lokacije izven knjižnice. K lokacijskemu 

naboru, ki smo ga uspeli pridobiti v 2012, smo pridali še Kavarno Grajski vrt in Kazinsko dvorano 

SNG Maribor, a hkrati nekatera prizorišča (začasno) opustili. Tako se je večina Literarnih postaj in 

Odprtih horizontov zvrstila v Vinoteki Maribor v Vodnem stolpu, Sinagogi Maribor in Kazinski 

dvorani SNG Maribor.  

 

Najbolj so odmevale: januarsko gostovanje Slavka Goldsteina ob Mednarodnem dnevu spomina na 

žrtve holokavsta v Sinagogi, Literarna postaja z Alojzom Ihanom ob Slovenskih dnevih knjige v 

Mariboru v Vetrinjskem dvoru ter Literarni postaji z Josipom Ostijem v Vodnem stolpu in Erico 

Johnson Debeljak v Kazinski dvorani. Kljub prostorskim omejitvam smo tudi na Rotovžu izpeljali več 

prireditev: predavanje staroste sonaravnega delovanja Gojka Staniča, Literarna postaja z Miroslavom 

Košuto ob Svetovnem dnevu poezije, in Predvečer Vilenice s pesnikoma Ilmo Rakuša in Pietrom de 

Marchijem. V dvorani Rotovž (nekdanji dvorani Lutkovnega gledališča) so potekala predavanja in 

srečanja v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje ter filmske projekcije. 
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Josip Osti bere svoje verze v Vodnem stolpu.  

 

Odmevne prireditve so se zvrstile tudi v drugih enotah v 

mreži. V Knjižnici Kamnica sta izstopala oktobrsko srečanje z 

Manco Košir in Karlom Gržanom ter pogovor z dr. Zlatko 

Rakovec Felser o Barbari Celjski. V Pekrah je knjižnica v 

sodelovanju s KD Pekre–Limbuš organizirala dva dogodka: 

predstavitev Partljičeve knjige Pasja ulica in projekcijo 

dokumentarca Oder na robu, ki ga je spremljala predstavitev 

domoznanskega portala Kamra. Knjižnica Nova vas je v 2013 

s pomočjo ambasadorja Mariborske knjižnice, mag. Aca 

Prosnika, uspešno uvedla novost, Zdravstveni bralni kotiček, 

dobro obiskano pa je bilo tudi predavanje o težavah z 

duševnim zdravjem. Tudi enoti v Dupleku in v Hočah sta bili 

uspešni v utrjevanju stikov z lokalno skupnostjo; prva z 

gostovanjem Mirana Stanovnika, druga pa s predavanjema o 

Slovenski planinski poti in čebelarstvu. Prav tako sta močno 

pozicijo v domačem okolju izkazali knjižnici v Lovrencu na 

Pohorju (uspešno je izvedla dve potopisni predavanju) in na 

Teznu, kjer smo v sklopu Dneva Mariborske knjižnice gostili 

nekdanje »tamovce".   

 

Vzpostavili smo nekatere nove stike ter utrdili in nadgradili že 

obstoječe. Utečeno sodelovanje s Prvo gimnazijo Maribor in 

Sinagogo Maribor prinaša sadove zlasti okoli Mednarodnega 

dne spomina na žrtve holokavsta.  

Uspešno zgodbo smo spisali tudi z ekipo festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru, katerega rdeča 

nit je bila angažirana literatura. Spet smo prevzeli organizacijo pogovora z osrednjim gostom festivala. 

Tokrat je bil to aktualen in pronicljiv kritik družbenih razmer in kasnejši Rožančev nagrajenec za 

esejistiko, Alojz Ihan. Zgledno smo sodelovali z Mednarodnim literarnim festivalom Vilenica, in že 

drugo leto zapored v knjižnici gostili cikel Pridobljeno s prevodom, ki nam ga je pomagalo 

organizirati Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Tokratni gostji sta bili prevajalki Marija 

Javoršek in Nadja Dobnik. Nove stike smo vzpostavili z dvema ruskima organizacijama, ki delujeta v 

Sloveniji. V sklopu cikla ruskega filma smo se povezali z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov 

RUSLO iz Ljubljane in Ruskim centrom iz Maribora, s katerima načrtujemo nadaljnje sodelovanje. 

Prav tako pomembni za prihodnost sta povezavi s Kulturnim društvom Pekre–Limbuš in predstavniki 

Mestne četrti Tezno. 

 
Alojz Ihan na odmevni Literarni postaji kot osrednji gost Slovenskih dni knjige v Mariboru. 
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Projekti in sodelovanja 

 

Literarne postaje in Odprti horizonti 

Najvidnejši in najbolj obiskani del programa prireditev za odrasle so ostale Literarne postaje. Koncept 

literarnih pogovorov smo nadaljevali tudi v postepekajevskem obdobju, le da je bil tokratni osrednji 

fokus namenjen zamejskim avtorjev oz. tujim avtorjem, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Gostje so 

bili Tržačani Miroslav Košuta, Marko Kravos in Marko Sosič, slovensko-bošnjaški pesnik Josip Osti 

in ameriška pisateljica Erica Johnson Debeljak. Kot ustrezna protiutež so se izkazali Alojz Ihan, Vlado 

Žabot in Gabriela Babnik, ob dveh posebnih priložnostih pa smo gostili še Eriko Vouk ter Lidijo 

Gačnik Gombač in Boruta Gombača. Cikel 10 pogovorov so izmenjaje vodile tri uveljavljene 

moderatorke: Darka Tancer Kajnih, Zora A. Jurič in Melita Forstnerič Hajnšek, ob njih pa še 

Aleksandra Boj in Tatjana Jamnik Pocajt. Na 10 postajah smo našteli 385  obiskovalcev. 

 

 
Utrinek z Literarne postaje z Gabrielo Babnik in Aleksandro Boj. 

 
Odprte horizonte smo vsebinsko zastavili širše: kot cikel pogovorov s posamezniki iz najrazličnejših 

miljejev, med katerimi prednjačijo tisti iz humanističnih voda. Skozi leto smo gostili Slavka 

Goldsteina, Gojka Staniča, dr. Zlatko Rakovec Felser in zasedbo uglednih gostov iz italijanskega 

zamejstva, ki je predstavila knjigo o bazoviških žrtvah. Moderatorji so bili mag. Franci Pivec, Sabina 

Fras Popovič in Štefan Skledar. 4 horizonte je obiskalo 164 odraslih.  

 

Cikel ruskega filma 

 

Projekcije igranih filmov so bile programska novost. Pobudo za cikel ruskega filma je dala Mestna 

knjižnica Ljubljana, ki nam je posredovala 4 raznovrstne filme iz bogate ruske filmske produkcije. 

Aprila smo odvrteli Kruto romanco (1984) Eldarja Rjazanova, junija Mi smo iz prihodnosti (2008) 

Andreja Maljukova, oktobra Ano Karenino (1967) Aleksandra Zarhija in decembra 8 prvih zmenkov 

(2012) Davida Dodsona in Aleksandra Maljarevskega. Za slovenske podnapise je poskrbel 

Mednarodni klub slovanskih rojakov RUSLO, za vsakokratni kratek uvod v film pa člani Ruskega 

centra iz Maribora z Igorjem Romanovim na čelu. Vse projekcije so bile v večnamenski dvorani 

Rotovž. Skupaj je bilo na štirih projekcijah 98 obiskovalcev. 
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Bralni klub 

 

V Čitalnici Rotovž sta Aleksandra Boj in Jasna Mlakar oživili Bralni klub, ki je pred leti v Mariborski 

knjižnici že obstajal. Poteza se je izkazala za pravilno, saj je očitno zapolnila praznino med bralno 

intimo posameznika in klasično obliko pogovora z literarnim ustvarjalcem. Med uporabniki in bralci 

se je skozi leto namreč izoblikovalo trdno jedro debaterjev, ki so se poglobljeno pogovarjali o izbranih 

naslovih. V naboru knjig so bile: Kamen v melišču Marie Barbal, Drobtinice Mihe Mazzinija, 

Pornograf Johna McGaherna, Džehenem Dušana Čatra, Milost Toni Morrison, Sušna doba Gabriele 

Babnik, Sramota Johna Maxwella Coetzeeja, Igranje Stanke Hrastelj in Ogorčenje Philipa Rotha. 9 

srečanj Bralnega kluba sta se udeležila skupaj 102 udeleženca. 

 

 

 
Utrinki iz Bralnega kluba. 

 
Bralna značka za odrasle 2013 
 

V sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj smo v letu 2013 že sedmič izvedli Bralno značko za 

odrasle. Namen značke je spodbujanje bralne kulture med uporabniki knjižnice. Od aprila do 

novembra 2013 smo našim bralcem razdelili okoli 550 zloženk – bralnih mapic, kjer so lahko izbirali 

med 18 naslovi knjig. 

Prebrati je bilo potrebno najmanj 5 knjig s seznama oz. druge naslove avtorja s seznama. Bralne 

mapice je oddalo 28 bralcev, ki so ob koncu leta prejeli knjižne nagrade. Tudi letos sta nagrade 

omogočili Študentska založba iz Ljubljane in Založba Litera iz Maribora. 

 

Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel  

 

V Knjižnični cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo v letu 2013 vpisanih 673 slušateljev. 

V prvem polletju je delovalo 32 študijskih krožkov, v katere je bilo včlanjenih 499 slušateljev, od 

oktobra 2013 pa se je število krožkov povečalo na 33 s 537 slušatelji. Člani krožkov so imeli 849 

srečanj, ki se jih je udeležilo 1034 slušateljev.  

 

Krožki potekajo v prostorih Knjižnice Nova vas in Tezno, gostujemo pa tudi v Univerzitetni knjižnici 

Maribor, v prostorih Zveze prijateljev mladine Maribor, Hiše jezikov in Društva upokojencev Maribor 

– Center. Vsak mesec našim članom pošljemo Sporočila, kjer podrobneje predstavimo temo za 

mesečna predavanja in  jih seznanjamo z aktualnimi dogodki. V novembru smo pričeli s 24-urnim 
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računalniškim tečajem, ki ga izvajamo v prostorih B2 na Glavnem trgu. Sodelujemo z Vidom 

Hudrapom, ki je s svojimi sodelavci posebej za naše člane pripravil osnovni in nadaljevalni 

računalniški tečaj.  

 

519 vpisanih slušateljev 

33 študijskih krožkov 

537 članov študijskih krožkov 

849 srečanj na krožkih 

8722 obiskov na krožkih 

9 predavanj:  292 udeležencev 

19 strokovnih ekskurzij po Sloveniji:  1158 udeležencev 

1 strokovna ekskurzija v tujino: 50 udeležencev 

Skupno:  877 prireditev in 10.222 udeležencev 

 

 

Točke vseživljenjskega učenja, Simbioza 
 

Pod okriljem Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA smo sodelovali v projektu 

Center vseživljenjskega učenja Zgornje Podravske regije, v okviru katerega so se pod vodstvom 

mentorja izvajale aktivnosti Točk vseživljenjskega učenja (VŽU). V Knjižnici Hoče in Knjižnici 

Šentilj, kot točkah VŽU,  smo enkrat mesečno nudili možnost samostojnega učenja osnov 

računalništva. Izobraževanje je bilo namenjeno predvsem starejšim osebam, ki potrebujejo pomoč pri 

računalniškem opismenjevanju in brezposelnim, ki potrebujejo pomoč pri iskanju zaposlitve in 

načrtovanju svoje poklicne kariere. Termini so bili zasedeni, obiskovalci pa zelo zadovoljni, saj so bila 

njihova srečanja z mentorico individualna in prilagojena posamezniku.  Žal se je ta projekt  s koncem 

leta 2013 zaključil.  

 

Sodelovali smo v prostovoljskem projektu Simbioza, ki ga je že tretje leto zapored organiziral Zavod 

Ypsilon. Gre za prepoznaven vseslovenski projekt, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju in 

prostovoljstvu za dvig računalniške pismenosti starejših. V projektu smo sodelovali s svojo lokacijo in 

lastnimi udeleženci. V ta namen smo računalniško opremili kletno učilnico, delavnic pa se je v tednu 

projekta udeležilo 6 udeležencev v dopoldanskem in 6 udeležencev v popoldanskem terminu.    

 

 

Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami in ranljive skupine prebivalstva  
 

Pri izvajanju dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami smo sodelovali z Društvom gluhih in 

naglušnih Podravja Maribor. Skupaj smo se predstavili na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v 

Ljubljani, in članom društva na dnevu Mariborske knjižnice predstavili portal Kamra in digitalizirano 

gradivo o Tovarni avtomobilov Maribor. Na tematskih bralnih srečanjih smo gluhe in naglušne 

uporabnike seznanjali z aktualnim gradivom po njihovem izboru in izmenjevali izkušnje. Prevajanje v 

slovenski znakovni jezik je organiziralo društvo.  

 

Z razstavo Živeti v svetu tišine smo obiskovalcem knjižnice omogočili, da so se seznanili z 80-letnim 

delovanjem Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor, z razstavo Lookatme pa omogočili vpogled 

v čutenja otrok s posebnimi potrebami. 
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Bralno srečanje za gluhe in naglušne člane DGN, Pionirska knjižnica Rotovž, 22.10. 

Nadgrajevali smo naše sodelovanje z Društvom študentov invalidov Slovenije. Z njihovo pomočjo 

smo pripravili strokovno izobraževanje »Kako knjižnične storitve približati slepim in slabovidnim 

uporabnikom«. Pomagali so nam tudi pri prilagoditvah naše spletne strani, pripravi vsebin za 

uporabnike s posebnimi potrebami,  označevanju gradiva s povečanim tiskom itd. 
 

 

Predavanje Alenke Gajšt: »Kako knjižnične storitve približati slepim in slabovidnim uporabnikom«, 

Glazerjeva dvorana UKM, 8.11. 
 

S sodelovanjem in pomočjo Zavoda Risa smo nabavili gradivo v različici lahkega branja in pripravljali 

signalne informacije za Svet invalidov. S prispevkom »Premične zbirke : pot do uporabnikov s 

posebnimi potrebami« smo sodelovali na njihovem simpoziju o lahkem branju in predstavili naše delo, 

s poudarkom na vključevanju odraslih z motnjo v duševnem razvoju. Prispevek smo pripravili tudi v 

različici lahkega branja.  Poti do samostojnega obiskovanja knjižnice so odraslim z motnjo v 

duševnem razvoju na našem območju že široko odprte, enakovredno se vključujejo v naše prireditve, 

samostojno si izposojajo gradivo in zahajajo v knjižnico, ki tako postaja varno in strpno središče 

srečevanja in druženja vseh prebivalcev lokalnega okolja.  

 

Na področju približevanja knjižnice starejšim je bila najodmevnejša prireditev Pravljični popoldan v 

narečju, ki smo jo izpeljali v Knjižnici Pobrežje.  
 

Z Materinskim domom smo nadgradili naše sodelovanje na področju premičnih zbirk in z njihovim 

obiskom v Knjižnici Kamnica naše storitve približali ranljivi skupini žensk in otrok, ki so se znašli na 

eksistenčnem robu. Nekateri od njih Knjižnico Kamnica od takrat redno obiskujejo.  

 

Proti koncu leta smo pripravili osnovo za označevanje gradiva s povečanim tiskom in začeli s 

pripravami za sistematično gesljenje gradiva, primernega za osebe z disleksijo. Na ta način bi tudi tej 

skupini uporabnikov omogočili lažji dostop do kvalitetnega leposlovnega gradiva. 
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Sodelovali smo s Svetom invalidov na MoM in pri uresničitvi zastavljenih ciljev Akcijskega načrta za 

izboljšanje enakih možnosti invalidov in listine Občina po meri invalidov. Z njihovo pomočjo smo 

brezplačno pridobivali glasilo Svet invalidov. Preko portala Sveta invalidov smo z rednimi mesečnimi 

obvestili in signalnimi informacijami v formatu, primernem za slepe in slabovidne, s knjižnico segali 

na različna polja invalidnosti, in naše storitve poskušali približati različnim skupinam prebivalcev s 

posebnimi potrebami. 

 
Knjižnica Pobrežje, 25.10. : Pravljični popoldan v narečju z Agico Kovše in Klemnom Bojanovičem 

 

Vzpostavljamo nova sodelovanja z Društvom paraplegikov severne Štajerske, Centrom za socialno 

delo, Društvom Hospic in drugimi partnerji v naših okoliših. Vzpostavlja se medsebojno zaupanje, 

spoštovanje, tako dragoceno za prepoznavanje knjižnice kot odprtega in varnega prostora srečevanja 

vseh prebivalcev. O delu na področju ranljivih skupin sproti obveščamo sodelavce knjižnice in 

skrbimo tudi za informiranost obeh knjižnic na območju, Knjižnice Lenart in Knjižnice Josipa 

Vošnjaka Slovenska Bistrica. 

 

 

Agica Kovše na Kulturnem bazarju ob pripovedovanju pravljice, Cankarjev dom, 12.3. 

Prevod v slovenski znakovni jezik: Karmen Kopušar, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. 
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KNJIŽNIČNO GRADIVO 
 

Nabava knjižničnega gradiva, ocena uspešnosti in učinkovitosti 
 

Nabavno politiko smo izvajali v skladu s strokovnimi priporočili za oblikovanje knjižnične zbirke. 

Skrbeli smo za enakomeren dotok gradiva v vse enote v knjižnični mreži in si prizadevali vzdrževati 

primerna razmerja glede vrste in namembnosti gradiva v zbirki. Spremljali smo prirast naslovov in 

skrbno nadzorovali porabo finančnih sredstev. Za nakup gradiva smo porabili 599.958,06 EUR, in 

sicer:  

 sredstva občin: 301.462,00 EUR,  

 sredstva Ministrstva za kulturo: 198.176,00 EUR (od tega 180.946,00 EUR redna sredstva in 

17.230,00 EUR z naslova osrednje območne knjižnice),  

 lastna sredstva: 100.320,06 EUR (od tega 296,51 EUR sredstva, zbrana z akcijo Darujem in 

berem in 100.023,55 EUR druga lastna sredstva).  

Sodelovali smo s široko mrežo dobaviteljev in skušali doseči najboljše nakupne pogoje. Kljub resni 

zaostritvi finančnih razmer smo v službi za nabavo pri nakupu dosegli 21 % povprečni popust v 

znesku 111.925,05 EUR, ki smo ga v celoti namenili za nabavo knjižničnega gradiva. Iz naslova 

članarin smo namenili 95.000 EUR, od obračunanih odškodnine za izgubljeno, poškodovano gradivo 

in odprodajo odpisanih knjig pa 5.023,55 EUR.  

Primerjalno z letom 2012 beležimo pri nakupljenem številu izvodov knjižničnega gradiva skupen 

porast 4.772 enot, od tega 5.342 izvodov  knjig,  264 manj izvodov neknjižnega gradiva in 306 manj 

letnikov serijskih publikacij. Prirast naslovov knjižničnega gradiva je glede na leto 2012 višji za 129.  
 

Primerjava nabave 2012/2013: 

sredstva knjige neknjižno gradivo serijske publikacije* 

2012 2013 indeks 2012 2013 indeks 2012 2013 indeks 2012 2013 indeks 

529.013,10 599.958,06 113,41 437.050,79 515.292,72 117,90 26.898,78 22.809,18 84,80 65.063,53 61.856,16 95,07 

 70.944,96   78.241,93   -4.089,60   -3.207,37  

  

Skupna povprečna cena nabavljenega gradiva je glede na leto 2012 nižja za 4 %. Pri knjigah je nižja za 

4,28 %, pri neknjižnem gradivu pa za 4,18 %. Za 32,72 %  glede na leto 2012  je višja povprečna cena 

periodike. Razlog je cena elektronskih virov, dostopnih na daljavo, za katere smo v letu 2013 plačali 

25.125,25 EUR. 
 

povprečna  cena knjige  neknjižno gradivo serijske publikacije* 

2012 2013 indeks 2012 2013 indeks 2012 2013 indeks 2012 2013 indeks 

20,03 19,23 96,00 18,94 18,13 95,72 11,72 11,23 95,82 62,56 83,03 132,72 

*Serijske publikacije na fizičnem nosilcu ali dostopne na daljavo 
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Doseganje standardov, finančna sredstva 
 

Za knjižnice, ki po obsegu zbirke ne dosegajo priporočil standarda za zalogo (najmanj 4 knjige in 0,4 

enote neknjižnega gradiva na prebivalca), je priporočen prirast najmanj 400 izvodov knjig in 40 

izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev. Za 182.490 prebivalcev bi morali letno pridobiti 

72.996 enot knjig in 7.300 enot neknjižnega gradiva. Glede na navedeno razmerje pri prirastu knjig 

dosegamo 46 %, pri neknjižnem gradivu pa 35 % standarda. 
 

leto prirast knjig prirast neknjižnega gradiva  prirast serijskih publikacij  

2009 31.485 3.251 2.625 

2010 32.512 4.112 2.424 

2011 29.645 4.900 2.207 

2012 26.517 3.050 2.076 

2013 33.429 2.521 1.592 

 

Poraba sredstev za nakup knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno 

gradivo 

serijske 

publikacije 

skupaj 

Knjižnica Rotovž 80.198,33 1.529,80 2.405,47 84.133,60 

Čitalnica 8.540,15 114,80 13.150,41 21.805,36 

Pionirska knjižnica Rotovž 26.690,03 474,83 2.017,20 29.182,06 

Knjižnica Tabor 28.807,36 324,21 1.460,26 30.591,83 

Knjižnica Nova vas 37.404,23 4.384,47 3.425,49 45.214,19 

Pionirska knjižnica Nova vas 18.709,88 4.809,03 764,43 24.283,34 

Potujoča knjižnica 68.315,14 360,41 1.518,82 70.194,37 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 11.662,72 93,78 229,45 11.985,95 

Knjižnica Duplek 13.943,45 134,92 577,02 14.655,39 

Knjižnica Hoče 23.366,75 146,10 1.177,33 24.690,18 

Knjižnica Kamnica 16.196,56 93,78 728,54 17.018,88 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 18.198,80 134,92 942,38 19.276,10 

Knjižnica Pekre 12.135,13 103,01 511,55 12.749,69 

Knjižnica Pobrežje 28.780,60 184,82 1.916,64 30.882,06 

Knjižnica Pesnica 17.005,87 134,92 621,38 17.762,17 

Knjižnica J. Glazerja Ruše 22.527,09 166,26 947,71 23.641,06 

Knjižnica Studenci 11.829,43 103,01 676,65 12.609,09 

Knjižnica Selnica ob Dravi 22.084,70 183,35 0,00 22.268,05 

Knjižnica Šentilj 24.073,79 155,08 1.983,86 26.212,73 

Knjižnica Tezno 23.914,38 152,91 1.417,56 25.484,85 

Izposoja/dom 0,00 0,00 258,76 258,76 

Filmski center - Filmoteka 908,33 3.845,34 0,00 4.753,67 

AV zbirka 0,00 5.179,43 0,00 5.179,43 

Dostop do e-virov na daljavo* 0,00 0,00 25.125,25 25.125,25 

Skupaj 515.292,72 22.809,18 61.856,16 599.958,06 
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*Elektronski viri, dostopni na daljavo: 

1. Biblos : spletna eKnjižnica in eKnjigarna, 1.794,00 EUR 

2. EBSCO host research databases, 2.654,63 EUR 

3. Encyclopædia Britannica online, 5.432,41 EUR 

4. Grove art online, 1.603,77 EUR 

5. Grove music online, 1.603,77 EUR 

6. GV IN : poslovni splet, 1.104,97 EUR 

7. IUS-INFO : pravni informacijski sistem, 4.600,78 EUR 

8. Pia, 98,06 EUR 

9. Sporočila = Messages, 93,69 EUR 

10. Tax-Fin-Lex : davčni, finančni in pravni informacijski sistem, 5.409,17 EUR 

11. Večer, 730,00 EUR 

 

 
Izposoja elektronskih knjig v slovenskem jeziku je postala realnost 

z uspešnim sodelovanjem med Študentsko založbo in splošnimi knjižnicami. 

 

 

Odpis knjižničnega gradiva 

Odpisali smo 9.229 enot knjižničnega gradiva, od tega 5.934 izvodov knjig, 934 enot neknjižnega 

gradiva in 2.361 letnikov serijskih publikacij.  

Pri izločanju in odpisu knjižničnega gradiva smo ravnali v skladu z Navodilom za izločanje in odpis 

knjižničnega gradiva, ki ga je sprejela Narodna in univerzitetna knjižnica in velja od 7. 5. 2003, in v 

skladu z internim Navodilom za izvedbo odpisa knjižničnega gradiva v Mariborski knjižnici (MK 

3/Navodilo št. 33). Odpisano gradivo smo ponudili v izbor Narodni in univerzitetni knjižnici, 

Univerzitetni knjižnici Maribor, Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnici Lenart. V 

letu 2013 smo v pregled poslali 1 odpisni seznam. Glede na prejete odgovore smo v NUK posredovali 

2 zahtevana naslova. Preostalo gradivo smo po simbolični ceni prodali uporabnikom naše knjižnice. 

 

Oprema knjižničnega gradiva 

V opremi gradiva smo opremili 33.150 izvodov knjižnega gradiva. Opremo neknjižnega gradiva pa sta 

izvedli sodelavki, ki obdelujeta to gradivo. 

 

Popravilo in vezava knjižničnega gradiva 

V letu 2013 smo vezali 1.216 knjig. Zaradi racionalizacije smo nekatere knjige samo popravili – teh 

popravil je bilo 1.042, opravljenih pa je bilo tudi 154 spiralnih vezav.  

 

Upravljanje knjižnične zbirke 

Zaloga knjižničnega gradiva Mariborske knjižnice je 31. 12. 2013 znašala 766.013 enot, od tega 

706.298 knjig, 51.091 enot neknjižnega gradiva in 8.624 letnikov serijskih publikacij.  
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Standardi za zalogo priporočajo najmanj 4 knjige in 0,4 enote neknjižnega gradiva na prebivalca. 

Zaloga Mariborske knjižnice bi morala za 182.490 prebivalcev obsegati najmanj 729.960 knjig in 

72.996 enot neknjižnega gradiva. Pri knjigah dosegamo standard 96,76%, kar pomeni 3,87 knjige na 

prebivalca, pri neknjižnem gradivu pa 70%, kar pomeni 0,28 enote na prebivalca.  

 

Primerjalno z letom 2012 se je temeljna zaloga knjig povečala za 27.495 enot, zaloga neknjižnega 

gradiva pa za 1.587 enot. Zaloga serijskih publikacij je manjša za 769 letnikov. 
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POSEBNE ZBIRKE 
 
Zbirka igrač – Igroteka  

 

V letu 2013 je bilo v Igroteki Mariborske knjižnice izposojenih  13.396 igrač. Izposoja se je povečala 

za 637 igrač, kar je 5% več kot v letu 2012. Nabavljenih je bilo 92 naslovov (oz. 56% več) ter 147 

izvodov igrač (104% več). Z darovi smo pridobili 12 naslovov oz. 13 izvodov igrač. Med odpisane 

igrače smo uvrstili 29 izvodov. Zaloga igrač v Igroteki je bila konec leta 2013 5.015 izvodov. Zalogo 

smo z odpisi previdno uravnavali,  nekaj igrač smo pridobili tudi z darovi.  Finančnih sredstev za 

knjižnično gradivo je iz leta v leto manj, za igrače je bilo porabljenih 4.566,87 EUR. 

 
 nab. naslovi nab. izvodi poraba odpis zaloga izposoja 

2011 121 211 8.048 46 4.843 12.877 

2012 59 72 3.920 30 4.885 12.759 

2013 92 147 4.566,87 29 5.015 13.396 

2013:2012 +56% +104% +16% - 4% +3% +5% 

 

V igralnem kotičku, smo v letu 2013 zabeležili 2.150 

mladih obiskovalcev. 

 

Mariborska knjižnica ima v slovenskem prostoru največjo 

zbirko kakovostnih igrač - Igroteko. V njej zbiramo, 

dopolnjujemo, obdelujemo in dajemo v uporabo 

kakovostne igrače. V izbor so vključene različne vrste 

igrač in družabnih iger, ki razvijajo otrokove didaktične 

sposobnosti in znanja in skrbijo za njegov čustveni in 

psihični razvoj. Spodbujajo otrokovo ustvarjalno 

domišljijo, koncentracijo, logiko, mišljenje, vztrajnost in 

natančnost. Posebno pozornost namenjamo igračam, s 

katerimi sledimo potrebam otrok in odraslih s posebnimi 

potrebami ter institucijam, ki se z njimi strokovno ukvarjajo. Pomemben del zbirke so igrače za slepe 

in slabovidne, igre pa si v Igroteki izposojajo tudi slepi odrasli. Svojo zaokroženo vsebino vse bolj 

dobiva zbirka igrač za učenje tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina) 

in se tako povezuje z drugim knjižničnim gradivom, ki je v knjižnici na voljo za zgodnje učenje jezika, 

ter igrače, ki so povezane z učnimi predmeti šolskih in vrtčevskih programov. Pomemben je tudi nabor 

igrač, ki se prekriva s književnimi junaki, literarnimi deli in njihovimi prenosi v igrani in animirani 

film, ki skupaj povezuje raznoliko knjižnično gradivo Pionirske knjižnice Nova vas. 

 

Vse igrače v Igroteki so opremljene s kratkimi navodili in opisi (podatek o primernosti za različne 

starosti, izpostavljena pedagoška funkcija, način igre, kratki vsebinski orisi, priporočeno ostalo 

knjižnično gradivo, ustvarjalni namigi), saj s tem odrasli lažje izberejo želeno. Igre in igrače so 

zapisane in gesljene v vzajemnem katalogu COBISS in so široko dostopne.  

 

Posebej je oblikovana arhivska zbirka igrač, ki glede na pedagoške kriterije, zanimivosti v 

oblikovanju, materialih in vsebinski povezanosti s slovenskim prostorom tvori pregleden oris 

naravnanosti Igroteke in njenih začetkov ter tako vrednoti primerke iger in igrač in jih varuje pred 

poškodbami in odpisom.  
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Skupaj z igračo ob izposoji mladim uporabnikom ponudimo tudi knjigo, ki izbrano igračo pogosto 

vsebinsko nadgrajuje. Zbirko igrač redno predstavljamo tudi s priložnostnimi razstavami. Ob izposoji 

igrač je vselej moč dobiti izčrpne informacije o posamezni igrači in njeni uporabi. Informatorji 

svetovalno delo uravnavajo po otrokovih željah in pričakovanjih, vključujejo pa tudi svoje strokovne 

izkušnje ter zanimanje in izbor staršev.  

Posebna veja informacijskega dela se usmerja še v svetovanje študentom, vzgojiteljem in učiteljem, ki 

svoje delo vse pogosteje dopolnjujejo z vključevanjem igrač.  

Izposojevalni rok je usklajen s tistim za knjižno gradivo (3 tedne), kjer po vsaki vrnitvi igrače 

pregledamo, očistimo, dezinficiramo, takšne pa so znova na voljo uporabnikom. 

 

Strokovno so se igrotekarjji v okviru službe za mlade bralce povezovali z Mestno knjižnico Ljubljana 

in njeno Knjižnico Bežigrad, s Knjižnico Velenje in Knjižnico Slovenj Gradec. Predstavitev igroteke 

smo umestili v koncept programa ob decembrskem obisku študentk in študentov Oddelka za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti. 

 

Obisk študentk in študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanje in knjigarstvo, FF  

 
V letu 2013 smo ponovno pričeli z dejavnostjo za naše najmlajše uporabnike, kjer ob pripovedovanju 

in socialnih igrah uporabljamo tudi bogat nabor igrač iz Igroteke. Dejavnost izvajamo enkrat tedensko, 

poimenovali pa smo jo Pravljična igralnica. Tudi igralni kotiček je neposredno povezan z zbirko igrač 

v Pionirski knjižnici Nova vas. Vanj smo namestili nekaj zanimivih velikih igrač, ki živahno prizorišče 

druženja in igranja dodatno popestrijo. Igroteka omogoča opremljanje igralnih kotičkov v drugih 

enotah. V njih otrokom ob obisku knjižnice ponudimo tudi možnost, da se poigrajo s kakovostnimi 

igračami. 

 

 

Študijska zbirka mladinske književnosti in arhivski zbirki slikanic 

 

V Študijski zbirki mladinske književnosti v Pionirski knjižnici Rotovž sistematično zbiramo 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. Osnovana je bila skupaj s službo za mlade 

bralce in revijo Otrok in knjiga in je dragocena 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 Študijske zbirke 

mladinske književnosti je namenjeno izposoji, njen leposlovni del fonda pa ima status omejenega 

dostopa in je na voljo za interno in čitalniško uporabo. Predstavitev zbirke redno vključujemo v 
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vodstva po knjižnici in jo povezujemo predvsem z izobraževanji za študente Pedagoške fakultete v 

Mariboru ter za skupine srednješolcev III. gimnazije Maribor. 

 

Študijska zbirka mladinske književnosti je v letu 2013 obsegala 8.783 izvodov knjižnega gradiva, od 

tega 2.474 strokovnega in 6.309 leposlovnega, 572 serijskih publikacij  in 297 izvodov 

neknjižnega gradiva. 

 

Izvajanje dejavnosti za otroke in mladostnike podpirata ob Študijski zbirki tudi dragoceni Arhivski 

zbirki v Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Nova vas, v katerih zbiramo kakovostne tuje 

in domače slikanice najvidnejših mladinskih pisateljev, pesnikov in ilustratorjev. 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 ter tako vsebinsko dopolnjujeta Študijsko zbirko mladinske književnosti.  Pripovedovalke in 

pripovedovalci za svoje delo pripravljajo odlične prevode, celotno prevodno gradivo je poskenirano, 

urejeno in popisano.  

 

Zaloga Arhivskih zbirk v letu 2012 je znašala 1.667 izvodov knjižnega in 262 izvodov neknjižnega 

gradiva.   

 

Knjige smo za vse tri zbirke kupili v glavnem po ogledih sejma otroških knjig Libro Bologna in v 

sodelovanju z Mladinsko knjigo. V Pionirski knjižnici Rotovž smo obnavljali zbirko serijskih 

publikacij. Izbirali smo predvsem gradivo, ki spremlja kakovostno in izstopajočo svetovno produkcijo 

na področju mladinskih leposlovnih in poučnih knjig, knjižne ilustracije, nagrad in podpira 

bibliopedagoško delo. 
 

Bolonjski drobci ter barve Květe Pacowske in Petra Sisa, ki bivajo tudi v naših dragocenih zbirkah 
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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 treh lokacijah. Knjižno gradivo za 

odrasle bralce je v Knjižnici Nova vas in predstavlja dopolnitev že obstoječemu knjižnemu gradivu s 

področja filma. Neknjižno gradivo, zlasti DVD-ji, ki predstavljajo srce zbirke, pa je na voljo v 

Knjižnici Rotovž. Zaradi prostorske stiske so DVD-ji z vsebino, primerno za otroke in mladino 

(animirani filmi, mladinski filmi), premeščeni v Pionirsko knjižnico Rotovž, v Študijsko zbirko 

mladinske književnosti pa je bilo začasno preusmerjeno tudi knjižno gradivo za mlade. 

Zbirka je pri uporabnikih zelo dobro sprejeta. Pri nabavi gradiva sledimo kriterijem kakovosti. Prirast 

v letu 2013 je znašal 342 naslovov oziroma 366 izvodov neknjižnega gradiva, 70 naslovov oziroma 72 

izvodov knjig in 1 naslov serijske publikacije. Filmska zbirka šteje že 7.442 enot neknjižnega 

gradiva, 1.006 knjig in 9 izvodov serijskih publikacij. 

 

Zbirka neknjižnega gradiva – AV zbirka 
 

AV zbirka deluje kot premična zbirka med posameznimi enotami v mreži Mariborske knjižnice. 

Obiskovalcem želimo omogočiti pestro ponudbo neknjižnega gradiva, zato zbirka kroži po enotah. 

Menjave izvedemo enkrat v letu, zbirko pa dopolnjujemo vse leto. V zbirko uvrščamo filme različnih 

žanrov, risanke in dokumentarne filme na DVD-jih in BR-jih, glasbo in pravljice na CD-jih, ponujamo 

pa tudi CD-ROMe z različnimi strokovnimi vsebinami. 

V letu 2013 smo pridobili 391 naslovov oziroma 573 izvodov neknjižnega gradiva. Zdaj zbirka AV 

gradiva šteje 14.733 enot neknjižnega gradiva. 

Z zbirko neknjižnega gradiva bogatimo zbirko knjižničnega gradiva in pokrivamo potrebe naših 

uporabnikov v skladu s poslanstvom, vizijo in cilji knjižnice, predvsem pa z zbirko omogočamo 

najširši dostop do tistega gradiva, ki smo mu v preteklosti morda posvečali premalo pozornosti. Z AV 

zbirko želimo omogočiti našim uporabnikom pestro preživljanje prostega časa, jim omogočiti 

osebnostni razvoj in jim približati izobraževalne in kulturne vsebine v zvoku, sliki in govorjeni besedi. 

 

Glasbena zbirka – CD-teka 
 

Glasbeno zbirko redno dopolnjujemo z bogato in raznovrstno ponudbo zvočnih posnetkov in 

muzikalij. Ponujamo gramofonske plošče, glasbene zgoščenke, muzikalije, koncerte o glasbenih 

ustvarjalcih, zanimive spletne povezave ter kotiček za oddih in poslušanje v knjižnici. 

Na glasbenih zgoščenkah – CD-jih so posnetki domačih in tujih izvajalcev raznih glasbenih obdobij in 

zvrsti (rock, jazz, blues, soul, gospel, narodno zabavna glasba, ljudska glasba, plesna glasba, opere, 

arije, zborovska glasba, sodobna klasična glasba, …). Glasbena zbirka za odrasle bralce je na voljo v 

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

Posebnost zbirke so muzikalije – notno gradivo slovenskih in tujih skladateljev različnih zvrsti za 

različen namen (npr. partiture za enega ali več inštrumentov, note za zborovsko glasbo, za učenje 

posameznih instrumentov…).  

Namen oblikovanja zbirke je v največji meri ustreči najrazličnejšim željam naših uporabnikov. Letna 

nabava gradiva poteka glede na obstoječo zalogo in frekvenco izposoje gradiva. 

 

V letu 2013 smo zbirko dopolnili s 365 naslovi oziroma 458 izvodi zvočnih posnetkov ter 17 naslovi 

oz. 35 izvodi notnega gradiva. V zbirki je 6.593 izvodov zvočnih posnetkov in 757 enot notnega 

gradiva. 
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RAZVOJ IN RAZVOJNI PROJEKTI 
 

V letu 2013 smo kljub finančnim in kadrovskim primanjkljajem ohranili nivo storitev iz obdobja 

Evropske prestolnice kulture leta 2012 in jih na določenih področjih še nadgrajevali ter dopolnjevali. 

Pri tem smo nadaljevali sodelovanja z različnimi institucijami v okolju in ustvarjali ponudbo, pri kateri 

je vsak partner prispeval svoj ustvarjalni potencial, znanje in prednosti, kar je razvidno pravzaprav pri 

vsaki opisani dejavnosti za katerokoli ciljno skupino uporabnikov. 

 

Začeli smo z aktivnostmi za pripravo Strateškega načrta, s katerim začenjamo v knjižnici novo 

strateško obdobje 2014 – 2018. 

 

Virtualno ponudbo »knjižnice brez zidov« smo ohranjali na obstoječem nivoju z omogočanjem 

dostopa do elektronskih virov na daljavo in digitalnih zbirk, od katerih posebej izpostavljamo bogato 

digitalno zbirko o Tovarni avtomobilov in motorjev Maribor. 

 

Mariborska knjižnica v letu 2013 tudi okolju prijazna knjižnica 

Energetska agencija za Podravje je v sodelovanju z Mariborsko knjižnico pripravila Mobilnostni načrt 

Mariborske knjižnice, v prvi fazi za enote knjižnice, locirane na Rotovškem trgu v Mariboru. 

Namenjen je uporabnikom knjižnice in zaposlenim, saj ponuja zbrane informacije o 

možnostih potovanja do Rotovškega trga s trajnostnimi oblikami potovanja, kot so hoja, 

kolesarjenje in avtobus. 

 

 
 

V okviru projektnih skupin razvijamo in uvajamo nove storitve in proizvode. V skupinah sodelujejo 

sodelavci različnih oddelkov, služb ali enot knjižnice. Delo v projektni skupini zaključimo, ko projekt 

preide v redno storitev knjižnice, ta pa postane sestavni del nalog zaposlenih na določenem 

strokovnem področju. Za spreminjanje, dopolnjevanje in posodabljanje delovnih procesov in različnih 

dejavnosti v knjižnici skrbijo delovne skupine, v katere prav tako vključujemo sodelavce z različnih 

oddelkov glede na vsebino dela.  

 Delovna skupina za uporabnike s posebnimi potrebami. Člani so okrepili, nadgradili ali 

vzpostavili nove oblike sodelovanja z različnimi institucijami, pri čemer izpostavljamo: aktivno 

udeležbo s prispevkom na posvetu o lahkem branju, organizacijo strokovnega izobraževanja za 
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zaposlene na temo kako knjižnične storitve približati slepim in slabovidnim uporabnikom, 

predstavitev sodelovanja Mariborske knjižnice in Društva gluhih in naglušnih Podravja na 

Kulturnem bazarju v Ljubljani, bralna srečanja za člane Društva gluhih in naglušnih v Mariborski 

knjižnici, bralna značka za 7 članov servisa izposoja na domu, prenos dobre prakse dela z 

ranljivimi skupinami na širše območje (Lenart in Slovenska Bistrica). Podrobnejše poročilo v 

poglavju Delo z ranljivimi skupinami prebivalstva. 

 Delovna skupina za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice (OOK). Člani delovne 

skupine so organizirali in izvajali naloge v okviru začrtanega programa posebnih nalog osrednje 

območne knjižnice za leto 2013. Podrobnejše poročilo v poglavju Mariborska knjižnica – 

osrednja območna knjižnica.  

 Delovna skupina za digitalizacijo. Člani so organizirali, realizirali in v okviru nalog OOK s 

knjižnicama na območju (Lenart in Slovenska Bistrica) in UKM koordinirali več projektov 

digitalizacije gradiva, ki so ga umestili na portala Kamra in dLib ter organizirali in izvedli več 

predstavitev teh zbirk v sklopu različnih dogodkov. Podrobnejše poročilo v poglavju Mariborska 

knjižnica – osrednja območna knjižnica.  
 Delovna skupina za postavitev in lokator gradiva. Razen začetnih dogovorov o testni uvedbi 

lokatorja gradiva za Knjižnico Šentilj, skupina ni bila aktivna. 

 Delovna skupina za poenoten dostop do uporabnikov spleta Prepoznanih ni bilo nobenih 

novih programskih rešitev, s katerimi bi lahko naš sistem posodobili. Rešitve, ki jih uporabljamo, 

smo prenesli na novo strežniško postavitev. 

 Delovna skupina za posodobitev pravilnika o splošnih pogojih poslovanja. Člani so aktivno 

sodelovali pri pripravi podlag za uvedbo članarin v poslovanje knjižnice, dokončanju vsebine 

pravilnika in predstavitvi širši strokovni javnosti. 

Aktivnih je še več delovnih skupin, predstavitev njihovega dela je neposredno vključena pri 

posameznih poglavjih. 

 

 

Informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT 
 

Uspešni smo bili pri kandidiranju na poziv Ministrstva za kulturo za sofinanciranje projektov nakupa 

računalniške opreme v splošnih knjižnicah iz državnega proračuna, kamor smo v skladu z možnostmi 

lastnega financiranja prijavili tri projekte in vsi trije so bili odobreni. S finančnimi sredstvi ministrstva 

(v višini 55% celotne vrednosti) in 45% vloženimi lastnimi sredstvi smo organizirali in izvedli nabavo, 

pripravo ter instalacijo IKT opreme (računalniki, tiskalniki...), s katero smo predvsem posodobili 

zastarelo opremo in s tem nekoliko premostili težave, ki jih povzročajo zastareli računalniki.  

 

Z nakupom drugega strežnika (prvi nabavljen leta 2012) in ustreznih diskovnih polj smo zaključili 

posodobitev strežniške postavitve, ki smo jo planirali že od leta 2010. Projekt je financirala Mestna 

občina Maribor. Za ustrezno delovanje informacijskega sistema (IS) so bila nato opravljena dela: 

postavitev novega strežnika v omrežje knjižnice, postavitev redundance strežnikov v primeru fizične 

okvare, preslikava virtualnih strežnikov, inštalacija podatkovnega strežnika in selitev nekaterih 

podatkov zaposlenih.  

 

V začetku leta 2013 smo v skladu s projektom ureditve osrednje knjižnice IT službo iz lokacije na 

Rotovškem trgu 2 preselili v preurejene prostore nekdanje Pionirske knjižnice Tabor na Dvořakovi 

ulici v Mariboru. S to selitvijo smo pridobili ustrezno velik prostor za hrambo opreme, poseben 

prostor za strežnike s klimo in primerna delovna prostora za informatika in sistemskega operaterja, ki 

sta  sodelovala pri načrtovanju potrebne opreme, oblikovanju prostora nove lokacije in vzpostavitvi 

ustrezne komunikacijske povezave.  
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Informacijski sistem Mariborske knjižnice deluje na strežniški postavitvi: 

- Strežnik za virtualizacijo 1 in in strežnik za virtualizacijo 2: virtualni poštni strežnik, 

virtualni podatkovni strežnik, WEB strežnik 

- DC strežnik: Opravlja še strežniške funkcije za AD, DHCP, DC in DNS 

- DATA strežnik, postavljen v redundanco z DC strežnikom za funkcijo AD, DC in DNS, 

opravlja strežniško funkcijo za centralno upravljanje antivirusnega programa GFI Vipre 

enterprise, istočasno pa skrbi za dokumente zaposlenih in programe za delo v knjižnici. 

- Radius strežnik deluje na zunanji mreži in služi za delovanje Libroama in Eduroama. 

 

Po enotah knjižnice smo širili mrežo WiFi dostopov za uporabnike in tako ima knjižnica sedaj 

brezžični dostop za uporabnike na lokacijah: Knjižnica Rotovž in Pionirska knjižnica Rotovž, 

Čitalnica, Knjižnica Nova vas in Pionirska knjižnica Nova vas, Knjižnica Tezno, Knjižnica Pobrežje, 

večnamenska dvorana ter učilnica na Rotovškem trgu 2. Na Rotovškem trgu 2 uporabnikom 

omogočamo tudi dostop do Libroama in Edoroama. 
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PROMOCIJA IN KOMUNIKACIJSKE 

AKTIVNOSTI 
 

Zaradi pomanjkanja kadrov ne moremo uresničiti samostojnega sistemiziranega oddelka za odnose z 

javnostmi, kot je opredeljen v organizacijski strukturi. Naloge so razpršene po različnih oddelkih in 

službah, ki zaradi narave dela komunicirajo z mediji in drugimi javnostmi (direktor, služba za mlade 

bralce, služba za prireditve in dejavnosti…), del nalog in koordinacijo vodi vodja oddelka za razvoj, 

delno pokrivamo področje z zunanjim izvajalcem. 

 

Uvajanje sprememb v Mariborski knjižnici 

Zagovorništvo, Dan Mariborske knjižnice, uvedba članarin 

 

Leto 2013 je bilo v znamenju izrazitega komuniciranja z zunanjimi javnostmi, s čemer smo želeli 

skozi načrtovane dogodke, kampanje in akcije zagovorništva (Darujem in berem, Dan Mariborske 

knjižnice, ambasadorji Mariborske knjižnice itd.) pri različnih javnostih (financerji, uporabniki, mediji 

itd.) postopoma spreminjati zunanjo podobo splošne knjižnice, ki je še vedno bolj ali manj 

»stereotipna«, saj je trenutni in potencialni uporabniki še vedno ne dojemajo kot informacijsko 

središče lokalnega okolja, ki ponuja veliko več kot samo izposojo knjig.  

 

Zelo pomembno vlogo pa so imele komunikacijske aktivnosti pri uvajanju sprememb v naše 

poslovanje, torej pri uvajanju članarine. Ker je bila Mariborska knjižnica na tem področju med 

slovenskimi knjižnicami kar dvajset let nekaj posebnega, ponovna uvedba članarine ni pomenila le 

nove postavke na ceniku, ampak je bilo potrebno našo paradigmo »nekoč največja, nekoč brezplačna« 

v zavesti zaposlenih in javnosti spremeniti in postaviti na nove osnove. S sodelovanjem izbranega 

zunanjega izvajalca in z nadaljevanjem aktivnosti s pomočjo naših ambasadorjev – zagovornikov ter s 

celo vrsto promocijskih akcij, z novinarskimi konferencami in opozarjanjem na razloge za uvedbo 

članarin ter hkrati opozarjanjem na prostorske probleme smo dosegli, da je uvedba sprememb pri 

večini naših deležnikov naletela na razumevanje. Prenovili smo pravila poslovanja, pripravili primerna 

in prijazna promocijska gradiva pod novim sloganom S knjižnico rastemo in uspeli z zbranimi sredstvi 

od članarin izboljšati našo ponudbo gradiva. 

 

Dan Mariborske knjižnice 

Že drugič smo pripravili Dan Mariborske knjižnice in za 

ta dan (iz 30. maja smo zaradi slabega vremena 

praznovanje prestavili za teden dni, na 6. junij) prestavili 

knjižnico in njeno bogato vsebino na Rotovški in Glavni 

trg. S simboličnim sajenjem rož, h kateremu smo 

pritegnili župane in naše zagovornike smo ponovno 

opozorili na nujnost rešitve prostorskega problema, 

izpostavili pomen mobilnosti in predvsem javnosti 

pokazali, da smo pomemben in nezamenljiv akter 

družbenega dogajanja v okolju. 

 

Pripravili smo pripovedovalsko-pravljične dogodke z 

glasbeno spremljavo za otroke in mladostnike z 

naslovom Afrika v pravljici in ritmu. Pripovedovali so 

naši izvrstni pripovedovalci, za glasbo pa je poskrbela 

skupina Mala Afrika. Dopoldansko prireditev so obiskali 

otroci mariborskih vrtcev in šol, popoldansko dogajanje 
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pa je bilo namenjeno družinskim obiskom. Ves dan je na Glavnem trgu ob bibliobusu potekala živahna 

ustvarjalnica. V veliki dvorani Knjižnice Kamnica je potekala velika pripovedovalsko-glasbena 

prireditev ob zaključku bralne značke. 

 

 
Oživljen in pomlajen Rotovški trg. 

 

 
Veselje na stojnicah Mariborske knjižnice. 
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Uvod v večerno dogajanje za odrasle je bilo 

opoldansko druženje z ambasadorji 

Mariborske knjižnice in novinarska 

konferenca, na kateri smo predstavili 

dosežke in ponovno opozorili na nevzdržno 

prostorsko stisko. Večer pa je bil namenjen 

govorjeni in uglasbeni poeziji. Kot osrednji 

dogodek dneva smo pripravili Literarno 

postajo z Lidijo Gačnik Gombač in 

Borutom Gombačem, pogovor je usmerjala 

Danica Križanič Mueller. S tem smo se 

želeli pokloniti naši sodelavki, ki je za 

pesniško zbirko Pokrajina vrtnic prejela 

Glazerjevo listino, in hkrati počastiti enega 

najzanimivejših literarnih in zasebnih parov 

v širši okolici. Za zaključek je sledil koncert 

skupine Kvinton, ki je poleg avtorskih 

pesmi izvajala tudi uglasbeno Gombačevo 

poezijo.  

 

 
Osrednji dogodek dneva: Literarna postaja z Lidijo Gačnik Gombač in Borutom Gombačem. 

 

 
Skupina Kvinton v akciji. 

 

Del tokratnega Dneva Mariborske knjižnice je bil tudi odmeven dogodek, ki smo ga izvedli v  

navezavi na praznik mestne četrti Tezno v Knjižnici Tezno. Rdeča nit dogodka je bila Tovarna 

avtomobilov Maribor, nanašala pa se je na projekt digitalizacije gradiva o nekdaj največji mariborski 
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tovarni. Pripravili smo razstavo fotografij, predavanje in predstavitve domoznanskega portala Kamra, 

kjer je digitalizirano gradivo zdaj dostopno, ter projekcijo prvega dela dokumentarnega filma Umrli 

gigant (2002) Bojana Laboviča. Bili smo veseli odziva predvsem nekdanjih »Tamovcev« in spominov, 

ki so jih delili z nami. 

 

 
»Tamovska« z akterji dogodka. 

 

Organizirali smo 2 novinarski konferenci (6. februar 2013, tik pred uvedbo članarin in 6. junija ob 

Dnevu Mariborske knjižnice) 

 

 
Novinarska konferenca, 6. februar 2013. Z leve: mag. Sabina Fras Popović, vodja oddelka za knjižnično mrežo v Mariborski 

knjižnici, Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice, Karolina Marolt, Spem  
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Dan Mariborske knjižnice 2013  

 

 

Promocijsko in informacijsko gradivo 

 

Brošura Mariborske knjižnice: S knjižnico rastemo 

Zloženka Mariborske knjižnice: S knjižnico rastemo 

Darilni boni 

Mape 

Mesečni vodnik po prireditvah 

Obvestila Knjižničnega cikla (mesečno) 

Informativna brošura za strokovno ekskurzijo Knjižničnega cikla 

Vabila in informativni material za redne prireditve in dejavnosti 

Poletni urnik 

Letno poročilo 2012 

Plakati in vabila za Pravljično šolo in Pravljični večer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brošura        Zloženka 
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Poleg omenjenih akcij smo promovirali in predstavljali ponudbo in dejavnost knjižnice za različne 

ciljne skupine, tudi na posvetih, srečanjih, simpozijih, prireditvah in predstavitvah: Kulturni bazar v 

Ljubljani, Poletna šola šolskih knjižničarjev na Hrvaškem, Posvet o lahkem branju v Črni na 

Koroškem, Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije v Laškem, predstavitev dejavnosti 

knjižnice študentom Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, predstavitev 

elektronskih virov in digitalnih zbirk na Kamri in dLib na Javnem posvetu knjiga/knjižnica v 

preteklosti, danes in prihodnje v Rušah, v okviru festivala Skupaj smo Tezno itd. 

 

Spletna stran 

 

Junija smo morali na spletno stran namestiti aplikacijo, s pomočjo katere se uporabniki sami odločajo, 

ali dovolijo spremljanje njihovih aktivnosti po spletnih straneh za potrebe statističnih obdelav (število 

obiskov, število obiskanih strani, najbolj obiskane strani itd.), ali ne. Statistični podatki zato veljajo 

samo za tiste obiskovalce, ki so uporabo piškotkov potrdili, o aktivnostih drugih po spletnih straneh pa 

teh podatkov nimamo.  

 

Glede na 2 % letni porast obiskov spletne strani od leta 2010 naprej smo ocenili, da je bilo v letu 2013 

196.500 obiskov spletne strani.  

 

 
Dostop do izposoje elektronskih knjig Biblos  

prek spletne strani knjižnice 

 

E-novice 

V začetku vsakega meseca smo uporabnikom prek spletne strani knjižnice pošiljali E-novice z 

napovedjo dogajanja v naslednjem mesecu in direktnimi povezavami do spletne strani, vmes pa smo 

jih obveščali tudi o posebnih dogodkih ali ponudbi. Do konca leta je bilo na E-novice naročenih 500 

naročnikov. E-novice smo šestkrat v letu 2013 posredovali tudi zaposlenim v knjižnici. 
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Sovine E-novice – informacije o dogodkih 

 
Dopolnjevali in posodabljali smo podatke o Mariborski knjižnici na razlićnih portalih in jih opremili s 

fotografijami (Najdi.si, Cultura.si, Infocity.si, Odpiralni časi). 

 

 

FaceBook 

V dobrih treh letih je spletno socialno omrežje zaobjelo lepo število uporabnikov (nad 900), ki so 

všečkali našo stran. Samo v zadnjem letu se je ta številka dvignila za okrog 300 obiskovalcev. 

Pokazalo se je, da je prihod na Facebook dobra odločitev, saj smo s tem dosegli krog uporabnikov, ki 

za komuniciranje uporabljajo socialna spletna omrežja.  
 

 
 

 

Facebook stran Mariborske knjižnice je imela konec leta 2013 prek 900 prijateljev. 
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OBISKI V KNJIŽNICI IN NAŠA SODELOVANJA 
 

5. junija nas je obiskala skupina čeških knjižničarjev iz različnih krajev Češke (Olomouc, Praga, 

Liberec itd.), ki jih je po Sloveniji in njenih knjižnicah vodila Blanka Konvalinková, direktorica 

Knjižnice Liberec. Predstavili smo jim delovanje in ponudbo Mariborske knjižnice ter video 

predstavitev projekta nove osrednje knjižnice na Rotovškem trgu, kjer so si nato ogledali še obe 

sedanji osrednji enoti.  

 

 
Obisk čeških knjižničarjev v Mariborski knjižnici, z leve: Blanka Konvalinková, direktoric knjižniceLiberec in Barbara 

Kovář, Mariborska knjižnica 

 

V soboto, 5. oktobra 2013, nas je obiskala ekipa knjižničark na čelu z ravnateljem iz Gradske knjižnice 

Krapina. V prijetnem pogovoru, ki je hitro stekel, smo jim predstavili delovanje naše knjižnice in 

načrte za gradnjo nove,  istočasno pa izvedeli tudi veliko o ustvarjanju in ponudbi krapinske knjižnice. 

Veliko se tam dogaja in med pogovorom smo našli kar nekaj področij za morebitno sodelovanje in 

izmenjavo. Ogledali so si še Knjižnico Rotovž in Pionirsko knjižnico Rotovž. 

 

 

Kolegice iz Gradske knjižnice Krapina z ravnateljem Zdravkom Štefanićem  

in Barbara Kovář, Mariborska knjižnica 
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Društvo za razvoj Lira je skupaj z Mariborsko knjižnico, Zavodom za šolstvo, OE Maribor in OŠ 

Janka Glazerja Ruše organiziralo 22. marca, ob 120 letnici rojstva J. Glazerja, javno razpravo o 

razvoju knjižničarstva na "ruškem". 

Predstavili so razvoj knjižničarstva - knjige, knjigotrštva, elektronske vire, portale in knjige, standarde 

in normative ter predpise s področja knjižničarstva in predstavili razvojne perspektive - predloge. 

Iz Mariborske knjižnice so na posvetu in razpravi s prispevki sodelovale: Dragica Turjak, Nina 

Hriberšek Vuk in Sandra Jesenek,  Stanko Krainer je pripravil razstavo. 

 
Vabilo in program javne razprave 

 

 

V tednu med 1. in 5. julijem smo v okviru Festivala Lent in projekta Živa dvorišča sodelovali s 

predstavitvijo dejavnosti Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu: CD-teka in filmoteka, delo 

knjigoveznice, E-knjige, e-vsebine, Biblos, Kamra in dLib, bukvarna in prodaja odpisanih knjig. 

 

 
Živa dvorišča - Lea Kresnik in Alenka Črnič predstavljata CD-teko in filmoteko. 
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KNJIŽNICA IN MEDIJI 
 

 Objava informacij o Mariborski knjižnici v Priročniku za bruce 2013/2014, namenjenem novo 

vpisanim študentom slovenskih univerz, 

 predstavitev Mariborske knjižnice na Facebooku, 

 predstavljanje knjižnice in njenih dejavnosti na spletni strani knjižnice, 

 prispevali smo članke o različnih dogajanjih v knjižnici v različnih časnikih in časopisih ter 

delovanju posameznih enot knjižnice v občinskih glasilih, glasilih krajevnih skupnosti ali 

mestnih četrti, objave smo zbirali v internem glasilu Informator, 

 
Interno glasilo Mestne četrti Tezno, Tezenčan, št. 1, maj 2013 

 

 
Večer, priloga večernica, 23. sept. 2013, str. 7 
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 odzivali smo se povabilom medijev (Večer, Mariborski utrip, Žurnal, Dobro jutro, 

RTV Slovenija, RTS, Radio Maribor...), ki so predstavljali in objavljali posamezne 

dogodke o knjižnici, objave smo zbirali v internem glasilu Informator. 

 

 
Večer, 30. julij 2013 
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REVIJA OTROK IN KNJIGA 
 
Izdali smo vse načrtovane številke, in sicer tri enojne zvezke v skupnem obsegu 292 strani ali 24 

avtorskih pol in skupni nakladi 2100 izvodov.  

 

Številka 86 (104 strani) je izšla konec meseca avgusta, številka 87 (92 strani) v decembru, številka 88 

(96 strani)  v začetku januarja 2014. Dinamika izhajanja je bila premaknjena v drugo polovico leta 

zaradi izjemno poznega projektnega razpisa JAK (v juniju), saj smo bili šele sredi julija seznanjeni z 

rezultati razpisa. 

 

V štiridesetem letniku revije je bilo objavljenih 47 prispevkov  (leto pred tem 70, leta 2011 pa 54), od 

tega 23 v rubriki Razprave - članki (v 39. letniku 25, v 38. letniku 14). Sodelovalo je 35 različnih  

avtorjev (lani 74, predlani 41), razen avtorica mednarodne poslanice so bili vsi iz Slovenije  (v 39. 

letniku  63 slovenskih in 11 iz tujine). Sodelovali sta še 2 prevajalki, 6 ilustratorjev (leto pred tem 12) 

in več fotografov.  

 

Sodelavci revije so bili  univerzitetni profesorji, osnovnošolski in srednješolski profesorji, 

knjižničarji,  uredniki, pisatelji, ilustratorji, prevajalci; predstavniki društev (Bralna značka, IBBY, 

DSP, Bralno društvo).  

 

10 avtorjev (leto pred tem 29) je v reviji sodelovalo prvič;  pri navajanju vseh sodelujočih so zapisani 

v poševnem tisku: Vanesa Matajc, Stana Anželj, Igor Saksida, Peter Svetina, Niko Grafenauer, 

Andrej Rozman Roza, Milena Mileva Blažić, Pat Mora, Tilka Jamnik, Črtomir Frelih, Matevž Kos, 

Tanja Pogačar, Kristina Picco, Gaja Kos, Manja Gorinšek, Melita Forstnerič Hajnšek, Zdenko 

Kodrič, Mate Dolenc, Petra Vidali, Nataša Konc Lorenzutti, Marko Kravos, Barbara Hanuš, Meta 

Grosman, Irena Miš Svoljšak, Dragica Haramija, Blanka Bošnjak, Sabina Burklejca, Liljana 

Klemenčič, Anja Štefan, Slavko Pregl, Alenka Spacal, Ana Duša, Boštjan Gorenc-Pižama, Vojko 

Zadravec in Darka Tancer-Kajnih. 

 

Ilustracije so prispevali:  Marlenka Stupica  (tudi naslovnica številke 86), Damijan Stepančič (tudi 

naslovnica številke 87), Peter Škerl (tudi naslovnica številke 88), Danijel Demšar, Walter Moers in 

Ashley Bryan. Besedila sta prevedli: Meta Cerar in Barbara Simonitti.  

Lektorsko delo je tudi tokrat opravila Darka Tancer-Kajnih.  

 

Otrok in knjiga je še zmeraj edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti,  

književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Od  prve številke leta 1972 izhaja leta  s pomočjo 

državne subvencije. Zaradi varčevanja je v reviji manj barvnih prilog (v nekaterih številkah jih sploh 

ni več), ki so bile sicer  stalnica vsakega zvezka. Vse ilustracije v zadnjem letniku so bile v dogovoru 

z ilustratorji in založbami objavljene brezplačno, so  pa pomenile promocijo prejetih nagrad in 

priznanj.  

 

Stroški grafične priprave na tisk, tisk revije in distribucije so v letu 2013 skupaj znašali 8156 EUR 

(leto pred tem 9108 EUR, v letu 2011 pa 7239 EUR), avtorskim honorarjem smo lahko namenili 

samo 2872 EUR ali največ  93 EUR za AP (leta 2011 še 4500 EUR, leta 2009 pa 10.800 EUR). 

 

Delež subvencije JAK glede na celotni strošek izdajanja revije znaša sicer 50% , a pri tem moramo 

poudariti, da smo stroške bili prisiljeni znižati na minimum. Z naročninami – te so že od leta 2007 oz. 

od številke 68 nespremenjene - smo pridobili le 3.588 EUR, kar predstavlja 31% naklade.   
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Lastnih sredstev smo vložili 3.252 EUR oz. 1.552 EUR, če odštejemo 1.700 EUR za stroške 

uredniškega dela, ki nam jih priznava JAK.  Mariborska knjižnica zagotavlja plače za delo urednice, 

tajnika revije in računovodske storitve. 

 

Pomembnejši tematski sklopi zadnjega letnika revije so bili:  

 

 poezija (prispevki v številki 86) 

 etična razsežnost v sodobni mladinski književnosti 

 prevajanje mladinske književnosti (potujitveni in podomačitveni pristop) 

 mladinski problemski roman 

 tematiziranje revščine v mladinski književnosti (obsežni sklop v številki 88) 

 tema spola v literaturi za otroke 

 vrednotenje mladinske književnosti 

 odmevi na različne dogodke s področja mladinske književnosti 

 poročila (nagrade, priznanja) 

 ocene 

 

 
Naslovnica z ilustracijo Damijana Stepančiča

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


67 
Mariborska knjižnica 

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK/0 Zapis št. 101 
Letno poročilo 2013/Dragica Turjak 
Velja od: 28.2.2014 
 

 

 

MARIBORSKA KNJIŽNICA – OSREDNJA 

OBMOČNA KNJIŽNICA 
 

Kot osrednja območna knjižnica (OOK) na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kulturo in v soglasju z 

ustanoviteljem opravljamo za širše območje določene posebne naloge in knjižnice na območju 

strokovno povezujemo v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti. 

Naloge OOK so opredeljene v Zakonu o knjižničarstvu ter v Pravilniku o delovanju in financiranju 

osrednjih območnih knjižnic. Slednji nalaga OOK-jem štiri glavne naloge delovanja: 

- zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, 

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

razvoja informacijskega sistema, 

- koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva, 

- 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. 

 

 
 

Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva 

 

Zbirko knjižničnega gradiva smo dopolnjevali predvsem s strokovno literaturo v tujih jezikih. 

Prednost pri nabavi smo v letu 2013 dali elektronskim podatkovnim zbirkam.  

 

naslovi slovenski tuji 

 

skupaj 

knjige 5 25 30 

neknjižno gradivo 0 0 0 

dostop do e-virov: IUS-info, Grove art online, Grove 

music online,  EBSCO eBook Public Library Collection 

in Encyclopaedia Britannica  1 4 5 

skupaj 6 29 35 

Tabela 1: Število naslovov knjižničnega gradiva 
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izvodi slovenski tuji 

 

skupaj 

knjige 5 25 30 

neknjižno gradivo 0 0 0 

dostop do e-virov: IUS-info, Grove art online, Grove 

music online,  EBSCO eBook Public Library Collection 

in Encyclopaedia Britannica 1 4 5 

skupaj 6 29 35 

Tabela 2: Število izvodov knjižničnega gradiva 

  
Uporabnikom Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju smo omogočali oddaljen dostop do  

elektronskih virov: IUS-Info, Grove Music Online, Grove Art Online (celo leto 2013), EBSCO eBook 

Public Library Collection (od maja 2013) in Encyclopaedia Britannica (od septembra 2013). 

Zaradi zmanjšanega obsega sredstev smo v letu 2013 poleg naročnine za 5 e-virov za območno zbirko 

lahko kupili in obdelali le še 30 enot knjižnega gradiva, kar je razvidno iz Tabele 2.    

Za izvajanje brezplačne medknjižnične izposoje smo s knjižnicama na območju sklenili »Dogovor o 

načinu izvajanja zagotavljanja za uporabnike brezplačne medknjižnične izposoje med knjižnicami«.  

 

Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
 

Udeležili smo se strokovnih usposabljanj za svetovalno delo, ki jih pripravlja NUK za zaposlene iz 

osrednjih območnih knjižnic: 

- izobraževanje Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih 

udeležencev  (izvajalka Sandra Bohinec Gorjak): 2 zaposleni 

- delavnica Metodologija družboslovnega raziskovanja (izvajalka Raduška Žepič): 1 zaposlena  

- delavnica Protokol svetovalnega dela (izvajalka Raduška Žepič): 1 zaposlena  

- delavnica PAM – prostorska analiza mreže (izvajalec Gorazd Vodeb): 1 zaposlena 

- delavnica Strategija OOK (razni izvajalci): 1 zaposlena  

 

Gradivo z izobraževanj smo objavili na intranetu Mariborske knjižnice, do koder imajo dostop tudi 

predstavniki knjižnic z območja. Nekatera poročila so bila objavljena tudi v Informatorju, glasilu 

Mariborske knjižnice. 

V okviru strokovnega usposabljanja zaposlenih iz knjižnic na območju OOK smo organizirali 

predavanje o Raziskavi o izvajanju posebnih nalog OOK s poudarkom na analizi izvajanja posebnih 

nalog OOK. V sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije, enota Maribor, in 

Univerzitetno knjižnico Maribor organizirali predavanje z naslovom »Kako knjižnične storitve 

približati slepim in slabovidnim uporabnikom«. V Lenartu smo se udeležili srečanja »Javna knjižnična 

služba v luči zakonodaje in lokalnih možnosti« s prispevkom na temo knjižnične mreže. 

V Knjižnici Lenart in v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica sta bili izvedeni predstavitvi 

elektronskih virov, ki so na voljo na območju in načini iskanja po teh e-virih. Z elektronskimi viri smo 

uporabnike seznanjali tudi v okviru rednih oblik informacijskega opismenjevanja skupin srednješolcev 

in študentov. Delo Mariborske knjižnice kot OOK smo predstavili tudi študentom 2. in 3. letnika 

bibliotekarstva, ki so obiskali našo knjižnico. 

Ob 10. obletnici delovanja OOK smo z drugimi OOK sodelovali pri oblikovanju virtualne razstave 

(http://prezi.com/vao-ye9sjvpt/10-let-osrednjih-obmocnih-knjiznic-javna/). V Informatorju smo 

objavili prispevek na to temo. 
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Informatik in sistemski operater sta sodelovala na rednih srečanjih in izobraževanjih skupine 

informatikov osrednjih območnih knjižnic, kjer so izmenjavali dobre prakse, reševali skupne težave in 

se seznanjali z novostmi na področju IKT. Aktivno sta sodelovala tudi pri pripravi izhodišč za načrt 

razvoja opreme IKT za splošne knjižnice v prihodnosti. 

Redno smo se udeleževali srečanj tima OOK pri CeZaR NUK v Ljubljani in poročali knjižnicama na 

območju. Organizirali smo dva sestanka s predstavniki Knjižnice Lenart, Knjižnice Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica in Univerzitetne knjižnice Maribor o delu na področju območnosti. 

Na domači strani smo predelali in obnovili podstran o Mariborski knjižnici kot OOK 

(http://www.mb.sik.si/seznam.asp?lang=sl&str=737). S tem želimo prispevati k večji prepoznavnosti 

osrednjih območnih knjižnic. 

Na intranetu smo oblikovali nov razdelek, v katerem objavljamo dokumentacijo, vezano na delovanje 

Mariborske knjižnice kot OOK. Vsebine so dostopne vsem zaposlenim v Mariborski knjižnici, pa tudi 

pooblaščenim osebam Knjižnice Lenart in Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. S tem smo 

dosegli večjo preglednost delovanja in pretočnost informacij, pa tudi promocijo delovanja Mariborske 

knjižnice kot OOK.  

 

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 

Redno smo se udeleževali sestankov delovne skupine za domoznanstvo pri timu OOK v NUK v 

Ljubljani in se dogovarjali o sodelovanju na področju analitične obdelave domoznanskih serijskih 

publikacij ter reševali težave pri digitalizaciji gradiva oz. njegove objave na Kamri in dLibu.  

Vse knjižnice z območja sodelujemo pri popisu domoznanskih serijskih publikacij. Cilj popisa je 

priprava Bibliografije domoznanskih serijskih publikacij za obdobje 1991 do 2013. Zaključek projekta 

je predviden za september 2014. 

 

naslovi slovenski tuji 

 

skupaj 

od tega 

primarno 

knjige 759 39 798 154 

neknjižno gradivo 63 9 72 22 

serijske 

publikacije 85 7 92 48 

skupaj 907 55 962 224 

Tabela 3: Število naslovov domoznanskega gradiva 

 

 

izvodi slovenski tuji 

 

skupaj 

od tega 

primarno 

knjige 3.835 53 3.888 667 

neknjižno gradivo 219 10 229 57 

serijske 

publikacije 340 9 349 113 

skupaj 4.394 72 4.466 837 

Tabela 4: Število izvodov domoznanskega gradiva 
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Kamra, digitalizacija 
 

Na portalu beležimo že 140.894 obiskov in 405.976 ogledov portala. Na Kamri je objavljenih skupaj 

13.470  digitaliziranih objektov, od tega jih je 12.622 povezanih v 221 zbirk. V letu 2013 je bilo 

dodanih 57 novih digitalnih zbirk in 3.376 novih multimedijskih elementov. Sodelavci Kamre so k 

sodelovanju pritegnili 21 novih organizacij, vseh sodelujočih je sedaj 164. Od marca 2010 so vsebine 

Kamre prisotne tudi na Europeani. 

 

V letu 2013 se je Kamra razširila z novim modulom Album Slovenije. Namenjen je uporabnikom za 

samostojno dodajanje multimedijskih elementov, predvsem slik in dokumentov. Zaželene so 

digitalizirane vsebine do leta 1981, ko se je pričela doba digitalne fotografije. Vsebinsko je namenjen 

spominom ljudi na dogodke v dvajsetem stoletju. Naše območje je doslej v Album prispevalo 4 

fotografije.  

 
Vnos digitalnih zbirk do 31.12.2013 

Pokrajine število 

Osrednja Slovenija 54 

Celjska pokrajina 44 

Dolenjska pokrajina 32 

Gorenjska pokrajina 23 

Obalno-kraška pokrajina 19 

Štajerska pokrajina 15 

Spodnje Podravska pokrajina 14 

Goriška pokrajina 10 

Koroška pokrajina 8 

Pomurska pokrajina 2 

SKUPAJ 221 

 
Vnos multimedijskih elementov do 31.12.2013 

Pokrajine število 

Osrednja Slovenija 3.157 

Celjska pokrajina 2.713 

Gorenjska pokrajina 1.707 

Dolenjska pokrajina 1.617 

Štajerska pokrajina 1.327 

Obalno-kraška pokrajina 1.287 

Koroška pokrajina 772 

Spodnje Podravska pokrajina 600 

Goriška pokrajina 209 

Pomurska pokrajina 81 

SKUPAJ 13.470 

 

Na portalu KAMRA smo objavili 3 nove digitalne zbirke:  

- Po sledeh Tovarne avtomobilov in motorjev Maribor (TAM). Zbirka v tej fazi obsega 338 slik in 

151 dokumentov o TAM-u, ki je bil dolgo največja mariborska tovarna, saj je bil v njem zaposlen 

vsak deseti Mariborčan, pa tudi veliko ljudi iz okoliških krajev. Z zbirko smo želeli ohraniti 

spomin na nekoč bogato mariborsko industrijo, ki je pomembno vplivala tudi na družbeno in 

družabno življenje Mariborčanov. 
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Digitalna zbirka Po sledeh Tovarne avtomobilov in motorjev Maribor (TAM) na Kamri 

 

- Grenka roža Julije Bračič. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je objavila digitalizirano 

novelo, ki govori o obiralcih hmelja v Savinjski dolini.  

- Oder na robu. Objavili smo dokumentarni film, ki govori o štirih generacijah kulturnih ustvarjalcev v 

krajih Pekre in Limbuš.  

Objavljena je bila tudi zbirka o Slovanski čitalnici v Mariboru Društvo, kjer se slovensko govori in 

bere, je pa bila ta zbirka prvič osnovana že leta 2011.  

 

V letu 2013 smo izvedli več predstavitev portalov KAMRA in dLib:  

 v okviru Javnega posveta Knjiga/Knjižnica v preteklosti, danes in v prihodnje  v Rušah, 

 v okviru festivala Skupaj smo Tezno, ki ga je pripravila mestna četrt Tezno, 
 

 
Razstava Po sledeh Tam-a v Knjižnici Tezno. Avtor razstave: Robert Kereži 
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Anka Rogina predstavlja  digitalizirano zbirko o Tam-u v Knjižnici Tezno. 

 

 v okviru Dneva Mariborske knjižnice, 

 v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine smo v Pekrah pripravili predstavitev 

domoznanskega portala Kamra. Kulturno društvo Pekre-Limbuš in Društvo Smehomat sta 

producirala film Oder na robu, ki govori o izgradnji kulturnega doma v Pekrah in je bil prikazan 

na istem dogodku.) 

V drugi polovici leta smo začeli z organizacijo in koordinacijo digitalizacije revije Otrok in knjiga. Do 

konca leta je bilo digitaliziranih 6.216 strani revije, kar predstavlja številke 1 do 54, tj. letnike 1 do 29, 

ki so izšli v letih od 1972 do 2002. 

 

Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 

 

Pri koordinaciji izločanja knjižničnega gradiva smo ravnali v skladu z določili Navodil za izločanje in 

odpis knjižničnega gradiva, ki ga je sprejela Narodna in univerzitetna knjižnica, in v skladu z internim 

Navodilom za izvedbo odpisa knjižničnega gradiva v Mariborski knjižnici (MK 3/Navodilo št. 33). 

Narodni in univerzitetni knjižnici, Univerzitetni knjižnici Maribor, Knjižnici Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica in Knjižnici Lenart smo v pregled  poslali 1 odpisni seznam. Glede na prejete 

zahtevke smo v NUK posredovali 2 naslova odpisanega gradiva. Knjižnici Lenart in Slovenska 

Bistrica nista posredovali nobenega  zahtevka za odpisano gradivo. 
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KAKOVOST 
 
Mariborska knjižnica je certificirana po standardu Sistemi vodenja kakovosti ISO 9001:2008. V 

svojem poslovanju sledi načelom standarda in jih upošteva pri delovanju poslovnih procesov. Model 

sistema vodenja kakovosti temelji na procesih, ki jih načrtujemo, izvajamo, spremljamo in 

izboljšujemo. Za to so predvidena določena orodja, ki jih ponuja standard. Vodstvo knjižnice z 

mehanizmom vodstvenega pregleda 1 krat letno preveri ustreznost in uspešnost sistema vodenja 

kakovosti ter predvidi spremembe na tem področju. Vhodni podatki za vodstveni pregled so: 

- rezultati notranjih presoj, 

- informacije pridobljene od uporabnikov (kot npr. knjiga pritožb), 

- pregled preventivnih in korektivnih ukrepov, 

- ukrepi, ki so posledica predhodnih vodstvenih pregledov, 

- spremembe v poslovnih procesih, 

- priporočila za izboljšave. 

 

Notranja presoja 
 

Notranja presoja je potekala med 10. in 16. aprilom. Notranji presojevalci so izhodišča za izvedbo 

presoje, ki so omogočala primerjavo presoj v posameznem procesu, uskladili na interenem 

izobraževanju. Presojo je izvedlo 9 presojevalcev na 14 lokacijah. Presojali so vse temeljne procese na 

osnovi izbranega vzorca: direktorica, vodja oddelka za nabavo in obdelavo, oddelek za nabavo in 

obdelavo, vodja oddelka za knjižnično mrežo, Knjižnica Nova vas, Pionirska knjižnica Nova vas, 

Knjižnica Duplek, Knjižnica Ruše, Knjižnica Pobrežje, vodja službe za mlade, vodja uprave, oprema 

gradiva, vodja oddelka za razvoj, predstavnik vodstva za kakovost in skrbnik sistema kakovosti. 

Presojevalci so posredovali 14 zapisov z 18. priporočili. Priporočila so združena v tri ključna področja:  

- priprava strategije za povečanje tržne dejavnosti, 

- izboljšanje komunikacije med sodelavci v knjižnici in 

- uskladitev dokumentacije in postopkov. 

Zaposleni so med samo presojo podali tudi svoje predloge in opažanja. 

 

Vodstveni pregled 
 

Na osnovi obveznih vhodnih podatkov za vodstveni pregled in priporočil zunanje presoje iz leta 2012 

smo na vodstvenem pregledu sprejeli 6 sklepov, ki so namenjeni izboljšanju poslovanja v knjižnici. 

Ugotovili smo, da so cilji, na katere ima knjižnica vpliv, doseženi. Opravili smo raziskavo med člani 

knjižnice, ki je objavljena na intranetu. Raziskava je imela pomemben vpliv pri uvajanju članarine, 

upoštevali pa smo jo tudi pri oblikovanju pravilnika o splošnih pogojih poslovanja v knjižnici. 

 

Zunanja presoja 
 

Zunanja presoja je bila izvedena 20.5.2013 na izbranem napovedanem vzorcu. Opravili sta jo 

presojevalki Tatjana Žagar in Vesna Kovačič s strani SIQ (Slovenski institut za kakovost in 

meroslovje - Ocenjevanje sistemov vodenja s strani SIQ). 
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Plan zunanje presoje 2013 

 

Ugotovitve zunanje presoje so bile, da knjižnica posluje skladno s standardom ISO 9001:2008, 

politika vodenja kakovosti je ustrezna, knjižnica obvladuje dokumentacijo glede na zahteve standarda, 

skrbi za nenehno izboljševanje svojih poslovnih procesov in jih ustrezno spremlja. 

Presojevalki neskladnosti nista prepoznali, podali pa sta 6 priporočil: 

- povezati znanje s področja projektnega dela in pridobivanja dodatnih finančnih sredstev preko 

nacionalnih okvirjev, 

- delo z mladimi prepoznati tudi v novem strateškem načrtu, 

- dobro prakso dela z mladimi razširiti tudi na ostala področja, 

- spremljanje kazalnikov posameznih enot s primerjavo daljšega časovnega obdobja, 

- beleženje informacij pregledati, razbremeniti zaposlene in določiti namen, 

- izračun učinkov na družbo (kot npr. za Načrt mobilnosti) 

 

Namen priporočil je izboljšanje delovnih procesov, zato jih bomo v knjižnici v največji možni meri 

upoštevali. Priporočilo, ki se nanaša na spremljanje kazalnikov (beleženje informacij), smo delno že 

upoštevali z nakupom programskega orodja, ki ga bomo uporabljali v določenem vzorčnem obdobju.  

 

Ostala priporočila se navezujejo na program dela in na strateški načrt. V tem okviru jih bomo 

upoštevali glede na oceno koristi za naše procese, o njihovi realizaciji pa bomo presojevalce seznanili 

na presoji v letu 2014. 
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NOTRANJA ORGANIZACIJA IN KADRI 
 

Notranja organizacija v Mariborski knjižnici je rezultat dolgoletnih prizadevanj po optimalnem 

zagotavljanju pogojev za delovanje procesov dela ter oblikovanju ustreznega modela notranje 

komunikacije. 

 

Organizacija dela, organigram, oddelki, službe 
 

Sedanjo notranjo organizacijo določa Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 

Procesi so organizirani po principu mrežnega organizacijskega modela, ki ustreza vsem zahtevam tako 

strukturirane in kompleksne organiziranosti, kot jo narekuje velikost in geografska razdrobljenost 

Mariborske knjižnice: omogoča dobre komunikacijske povezave v vseh smereh, odraža procesno 

naravnanost organizacije in fleksibilno kombiniranje dela s timskim projektnim delom. Procesna 

naravnanost in projektno delo omogočata optimalno vključenost zaposlenih na vseh Timsko delo je  

ena od ključnih kompetenc, ki si jih je pri svojem delu in motiviranju zastavilo vodstvo knjižnice 

skupaj z zaposlenimi. 

 

Zaposleni 
 

Skupno število zaposlenih v Mariborski knjižnici, v vseh oblikah zaposlitve, je bilo na dan 

31.12.2013, 102 delavca. V primerjavi z letom 2012 je število zaposlenih višje za 6%, vendar je ta 

odstotek višji predvsem zaradi zaposlitev za določen čas,  nadomeščanj daljših bolniških odsotnosti in 

odsotnosti z dela zaradi krajšega delovnega časa zaradi starševstva ter uspešnega zaposlovanja na 

področju opravljanja javnih del. S programom Pomoč v knjižnici smo uspeli v letu 2013,  v 

sodelovanju z Zavodom  RS za zaposlovanje in občinami kot sofinancerji programa, število zaposlenih 

v programih javnih del povečati za skoraj za dvakrat.  
 

V letu 2013 se je zadnji dan januarja  invalidsko upokojil 1 delavec. Ob koncu leta 2013 je 1 delavki 

 izteklo delovno razmerje za določen čas. 4 delavke, ki so bile v letu 2013 na porodniškem dopustu, 

smo skladno z zakonodajo, nadomestili z ustreznimi zaposlitvami za določen čas,  2 sodelavca sta bila 

na očetovskem dopustu.  

 

Dvema delavcema smo v letu 2013  skladno z veljavno zakonodajo in soglasjem župana spremenili 

delovno razmerje iz določenega v nedoločen delovni čas. 

 

Skupna povprečna delovna doba med redno zaposlenimi delavci je 20 let. Delovna doba, pridobljena z 

delom v knjižnici, znaša v povprečju 14 let. Štirje sodelavci so v letu 2013 izpolnili delovne jubileje, 

in sicer sta dva dosegla 10 let, en 20 let  in en 30 let. 

 

Povprečna starost zaposlenih je 45 let, moški so za 4 leta so mlajši od sodelavk.  Razmerje med 

spoloma, izraženo v odstotku,  znaša  78 : 22 v korist delavk.  
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Struktura zaposlenih 
 

stopnja 

izobrazbe po 

delovnem 

mestu 

strokovni 

delavci 
upravni 

delavci 
tehnični 

delavci 
skupaj nedoločen 

čas 
določen 

čas 
druge 

oblike zap. 

(javna dela, 

pogodba) 

skupaj 

I 
                

II 
                

IV     2 2 2   2 4 

V 20 3 4 27 26 1 2 29 

VI 7 4   11 11   4 15 

VII/1 6     6 5,5 0,5   5,5 

VII/2 43 2   45 40 5 2 47 

VIII 1     1 1     1 

skupaj 77 9 6 92 85,5 6,5 10 102 
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Izraba delovnega časa 

V letu 2013 smo opravili 136.187 delovnih ur in v primerjavi s preteklimi leti ne zaznamo odstopanj 

od realizacije ur.  Uspeli smo znižati odsotnosti iz dela zaradi bolezni za 1,23%. Odsotnosti, ki so se 

povečale glede na predhodno leto, so samo odsotnosti zaradi porodniškega dopusta. Te (porodniško 

nadomestilo, nadomestilo za nego otroka in očetovski dopust) v skupnem odstotku znašajo 3,14 in so 

glede na leto 2012 višje za 1,76%.   

 ure % 

redno delo 136.187 72,62 

državni praznik 7.050 3,76 

letni dopust 21.825 11,64 

izredni dopust 623 0,33 

študijski dopust 224 0,12 

službena pot 1.770 0,94 

službena pot tujina 94 0,05 

bolezen do 30 dni 5.990 3,19 

nesreča pri delu 576 0,30 

nesreča izven dela 1306 0,70 

bolezen nad 30 dni 4.253 2,27 

nega družinskega člana 573 0,31 

krvodajalstvo 48 0,03 

invalidnina II. stopnje 1044 0,56 

porodniško nadomestilo 2.382 1,27 

nadomestilo za nego otroka 3.338 1,78 

očetovski dopust 176 0,09 

nadurno delo 73 0,04 

Skupaj 187.532 100 

 

Delo, opravljeno v popoldanskem času, pomeni 28,58%  vseh rednih delovnih ur. Zaradi delovnega 

koledarja  leta 2013 je nekaj manj ur bilo opravljenih le ob delovnih sobotah.  

popoldansko delo 38.921 28,58 

delo ob sobotah 3934 2,89 
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Javna dela in drugi zaposlitveni programi 

 

Kot izvajalec javnih del smo izvajali program Pomoč v knjižnici s petimi naročniki javnih del, in sicer 

Mestno občino Maribor, Občino Hoče-Slivnica, Občino Ruše, Občino Selnica ob Dravi in Občino 

Šentilj.  Skladno s šestimi pogodbami o izvajanju programa javnih del smo za čas opravljanja javnih 

del zaposlili 15 oseb. Program Pomoč v knjižnici vključenim sodelavcem omogoča pridobivanje 

temeljnih znanj o knjižničnem gradivu in sistemu postavitve gradiva v knjižnici. Udeleženci spoznajo 

osnove sistema Cobiss/Opac in se seznanijo z osnovnim in  izbirnim načinom iskanja gradiva ter  

spoznajo osnovne ukaze, ki se uporabljajo v programu Cobiss/Izposoja. 

 

  ure % 

redno delo 12.664 75,49 

letni dopust 1376 8,20 

prazniki 600 3,58 

boleznine 1560 9,30 

porodniško nadomestilo 576 3,43 

skupaj 16.776 100 

popoldansko delo 4.928 38,91 

 
Zaposleni v programu Pomoč v knjižnici  so pravili 12.664 ur rednega dela,  od tega je bilo 38,91% 

delovnega časa opravljenega v popoldanski delovni obvezi.  
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Skladno z veljavno zakonodajo so  udeleženci v programu javnih del opravili obvezno izobraževanje 

iz požarne varnosti in varnega opravljanja dela. Ob tem so v knjižnici opravili temeljno uvajanje v 

delo in  so bili  vključeni v vsa interna izobraževanja. Udeležili so se tudi  strokovnega  ogleda 

slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani, kjer so se seznanili s knjižno  produkcijo, izdano v letu 

2013. 

Po podjemni pogodbi smo imeli zaposlenega 1 delavca za nadzor kurilnih naprav in objektov v 

popoldanskem in sobotnem delovnem času, v prostorih na Rotovškem trgu. V letu 2013 je v času 

kurilne sezone opravil 278 delovnih ur. 

Sodelovali smo z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS – SOČA. S programom poklicne 

rehabilitacije  smo omogočili usposabljanje 2 invalidnih oseb na konkretnem delovnem mestu, skladno 

z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

 

Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje 
 

Strokovnemu izobraževanju zaposlenih smo ponovno namenili več časa in sredstev kot v preteklih 

dveh letih. Izobraževali so se za potrebe neposrednih nalog na delovnih mestih (finančni in 

organizacijski predpisi, Cobiss, vodenje…), največ pozornosti pa smo namenili področju 

komunikacije ob uvajanju članarin. V internem izobraževanju so sodelavci sami opravili skoraj 300 ur 

različnih izobraževanj, v večini primerov smo k izobraževanjem povabili tudi sodelavce obeh knjižnic 

na območju. Izobraževanje ob uvedbi članarin smo izpeljali v sodelovanju z izbranim zunanjim 

izvajalcem.  

 
 interno  zunanje  skupaj 

število ur 285 1.768 2.053 

število zaposlenih 95 81 176 

 

 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


80 
Mariborska knjižnica 

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK/0 Zapis št. 101 
Letno poročilo 2013/Dragica Turjak 
Velja od: 28.2.2014 
 

 

 

INTERNO KOMUNICIRANJE 
 

Interno glasilo Informator 
 

Izdali smo 5 dvojnih številk Informatorja, ki prinaša stalne in občasne rubrike (anotacije, 

izobraževanje, zanimivi dogodki itd.), pomembne za pretočnost informacij med zaposlenimi. Večino 

vsebin so prispevali zaposleni. Sproti smo v prilogah objavljali tudi press kliping in druge informacije 

(informativno gradivo za zaposlene, odzive bralcev, članke iz časnikov in revij o Mariborski knjižnici 

itd.). Informator ima tudi elektronsko različico in je zaposlenim dostopen na intranetu. 

 

 
Informator št. 132 (september, oktober 2013) 

Sodelovali smo s festivalom Lent – Živa dvorišča - fotoreportaža 
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Intranet Mariborske knjižnice 

Intranet predstavlja enega najpomembnejših notranjih komunikacijskih kanalov in prinaša zaposlenim 

vse aktualne informacije in dokumente, ki jih potrebujejo pri delu (naročanje materiala in 

storitev, obvestila in okrožnice, projekti, koledar dogodkov, Informator itd.), zapisnike, interna 

pravila, posamezne vsebine pa so dostopne tudi zaposlenim v obeh knjižnicah na območju.  

 

 
Intranet Mariborske knjižnice – Koledar dogodkov 

 
 

Sestanki   

 

Informativni in tematski sestanki v različnih delokrogih in zasedbah (v enotah, službah, oddelkih, 

projektnih in delovnih skupinah) pomenijo pomemben del notranje komunikacije in vsakodnevne 

prakse. Na sestankih so zaposleni sproti obveščeni o vsem, kar potrebujejo za nemoten potek dela, pa 

tudi skupaj z vodji rešujejo organizacijske zadeve. Večkrat letno so bili organizirani sestanki vseh 

zaposlenih, predvsem ob pripravi novega poslovnika ob prehodu na članarino, pripravi na 

izobraževanje, obravnavi letnega poročila, organizaciji dneva Mariborske knjižnice in podobno. 

 

Strokovna ekskurzija – oblika neformalne komunikacije in izobraževanja 

 

18. maja 2013 smo zaposleni v okviru strokovne ekskurzije obiskali Trst, kjer smo obiskali Narodno 

in študijsko knjižnico, osrednjo knjižnico Slovencev v Italiji.  Delo knjižnice nam je zanimivo in 

slikovito predstavil njen ravnatelj, Milan Pahor. Nadaljevali smo z ogledom Trsta in spoznavali 

zanimivosti mesta, v katerem se prepletajo različne kulture, ki dajejo Trstu pečat kozmopolitanstva. 

Pot nas je potem vodila do jame Vilenica pri Lokvi, najstarejše turistične jame v Evropi, obiskali smo 

Fabianovo muzejsko trgovino v Lokvi, ki nas je popeljala v preteklost trgovanja in blagovnih znamk. 

Pred odhodom domov smo se na poznem kosilu ustavili še  na turistični kmetiji »Hudičevec«. 
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NAGRADE ZAPOSLENIM IN KNJIŽNICI 

datum nagrada, priznanje prejemnik 

januar 2013 Čopovo priznanje Mojca Gomboc 

marec 2013 Glazerjeva listina Lidija Gačnik Gombač 

maj 2013 Priznanje Mestne četrti Nova vas Knjižnica Nova vas in Pionirska knjižnica Nova vas 

junij 2013 Priznanje za uspešno sodelovanje 

z Društvom upokojencev 

Kamnica-Bresternica- Gaj 

Monika Čermelj 

november 2013 Nagrada za najbolj inovativen 

projekt v letu 2013 

Mariborska knjižnica 

november 2013 Nagrada Prizma Spem za projekt uvajanja članarin v Mariborski 

knjižnici 

november 2013 Priznanje Slovenske sekcije IBBY Darka Tancer Kajnih 
 

 

Podelitev nagrade za najbolj inovativen projekt v splošnih knjižnicah, Dan slovenskih splošnih knjižnic, Rogaška 

Slatina, 20.11.2013 

Iz obrazložitve nagrade: Projekt kot celota je usmerjen v ozaveščanje javnosti o pomenu knjižnice za 

uporabnike, ima pa več komponent, vsako od njih s specifičnimi cilji. Projekt je sistematično 

zastavljen in izveden ter v različnih fazah upošteva različne ciljne skupine. V tem smislu je projekt 

inovativen, saj v zagovorniško kampanjo aktivno vključuje pomembne osebnosti iz lokalnega okolja, 

ki so večinoma tudi obiskovalci knjižnice. Partnerji projekta so ambasadorji (zagovorniki) knjižnice, 

kar je v našem okolju nov pristop. 

 
 

 

 

 

 

                   

Podelitev nagrade Prizma SPEM Komunikacijam za komuniciranje v projektu uvedbe članarin v Mariborski 

knjižnici. 
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S komunikacijskim primerom: Nekoč največja, nekoč brezplačna: komuniciranje ob spremembah 

poslovanja Mariborske knjižnice, je SPEM Komunikacije na podelitvi nagrad Slovenske konference 

za odnose z javnosti prejela nagrado Prizma 2013, nacionalno strokovno priznanje, ki jo Slovensko 

društvo za odnose z javnostmi organizacijam podeljuje za odličnost izvedenih komunikacijskih 

programov na področju odnosov z javnostmi.  

Priznanje knjižnicama v Novi vasi 

     

V obrazložitvi je zapisano: »Lani je naša knjižnica, na katero smo zelo ponosni, praznovala 20. rojstni 

dan. V glasilo so zapisali: ´Knjižnica je prostor, ki otrokom, mladostnikom in odraslim nudi zavetje 

druženja, branja, igranja informacij in znanja, zato naj bodo njena vrata široko odprta vsem´. Tega si 

želimo, zato vas v Mestni četrti Nova vas cenimo in spoštujemo vaša prizadevanja pri ustvarjanju 

našega kulturnega in družabnega življenja v kraju.« 

Ob prevzemu na slavnostni podelitvi smo navzočim podarili pravljico.  

 

Priznanje Slovenske sekcije IBBY Darki Tancer-Kajnih, urednici revije Otrok in knjiga, za 

promocijo mladinske književnosti in branja. 
 

 

Podelitev nagrade na Slovenskem knjižnem sejmu 

Iz obrazložitve nagrade: Urednica revije Otrok in knjiga in profesorica slovenščine na Gimnaziji in 

srednji kemijski šoli Ruše je oseba in strokovnjakinja, ki jo mladinska književnost vseskozi izrazito 

opredeljuje, vse od tedaj, ko je bila bibliotekarka v Mariborski knjižnici in vodja službe za mlade 

bralce ter predavateljica na Pedagoški akademiji. Kot urednica revije Otrok in knjiga zavzeto in 

neutrudljivo išče nove poti, povezovanja, sodelovanja in strokovna izhodišča. Je tudi odlična in 

proniciljiva organizatorka, usmerjevalka literarnih srečanj in dogodkov (simpozijev in okroglih miz na 

Očesu besede idr.) in aktivna sodelavka v društvih, organizacijah, žirijah idr. (v Društvu Bralna značka 
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Slovenije-ZPMS, v Slovenski sekciji IBBY, pri nagradi večernica idr.).  

Darka Tancer-Kajnih na različnih delovnih področjih, povezanih s svojimi zaposlitvami in strokovnim 

delovanjem, ob vsem službenem delu, kot profesorica neustavljivo promovira književnost in branje 

med srednješolci ter snuje zanimive slovenske in mednarodne projekte. 

Glazerjeva listina  Lidiji Gačnik Gombač 

     

Od desne proti levi: pesnica Lidija Gačnik Gombač, dobitnica Glazerjeve 

listine, dramski igralec Vlado Novak, dobitnik Glazerjeve nagrade za življenjsko delo, umetniška direktorica 

festivala Borštnikovo srečanje, Alja Predan, dobitnica Glazerjeve listine, in akademski slikar Jože Šubic, 

dobitnik Glazerjeve listine na slavnostni podelitvi, marca 2013 

 
Čopovo priznanje Mojci Gomboc za strokovno delo na področju potujočega knjižničarstva 

 
Fotografija s podelitve: z leve: Vojko Konrad Zadravec, Mojca 

Gomboc, Janja Turk (dobitniki Čopovega priznanja 2012), Zlatka 

Rabzelj (dobitnica Čopove diplome 2012) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Čermelj je na občnem zboru Društva upokojencev Kamnica-

Bresternica-Gaj prejela priznanje za uspešno sodelovanje Knjižnice 

Kamnica z društvom. 
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ORGANI UPRAVLJANJA KNJIŽNICE 
 
Člani strokovnega sveta knjižnice: 

- Mag. Nina Hriberšek Vuk, predsednica (Mariborska knjižnica) 

- Mag. Barbara Kovař (Mariborska knjižnica) 

- Sandra Kurnik Zupanič, namestnica predsednice (ZBDS) 

- Dr. Vlasta Stavbar (DBM) 

- Saša Šega Crnič (DBM) 

 

Člani sveta knjižnice 

- Gorazd Mazej, predsednik (MoM) 

- Liviana Borko (MoM) 

- Janko Heričko (MoM) 

- Andrej Šauperl (MoM) 

- Mihaela Cvetko (Občina Duplek) 

- Irma Bračko (Občina Hoče – Slivnica) 

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

- Simona Antolič (Občina Rače – Fram) 

- Stanka Vobič (Občina Starše) 

- Semir Atić, namestnik predsednika (Mariborska knjižnica) 

- Zora Lovrec Jagačič (Mariborska knjižnica) 

- Suzana Slavič (Mariborska knjižnica) 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

Pojasnila k računovodskemu  poročilu za leto 2013 

 

Mariborska knjižnica se uvršča med pravne osebe javnega prava, določene uporabnike enotnega 

kontnega načrta. 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, 176/06, 

14/07, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11 in 110/13), 

- Zakon o računovodstvu (URL RS, št. 23/99 in 30/02), 

- Pravilnik o računovodstvu Mariborske knjižnice,  

- Slovenske računovodske standarde (URL RS, št. 118/05), 

- 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 in 

104/11), 

- 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 in 97/12), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (URL RS,  št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 

120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (URL RS, št. 117/02, 134/03 in 10/13), 

- 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 in 10/13), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (URL RS, št. 40/12, 105/12 in 47/13). 

 

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. 

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 
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službo, ločeno za vsako vrsto javne službe, 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, prejete donacije za pokrivanje stroškov javne 

službe), 

- prihodki od prodaje blaga in storitev (kamor sodijo predvsem prihodki iz naslova: fotokopiranja, 

knjigoveštva, oglaševanja, izdanih publikacij, prevoza knjižničnega gradiva, komercialnih 

izobraževalnih storitev, najema prostorov in opreme, izposoje čitalca, prejetih donacij za pokrivanje 

stroškov tržne dejavnosti),  

-  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. 

V okviru skupin naravnih vrst stroškov posamezne vrste stroškov knjigovodsko evidentiramo na 

analitičnih kontih, prilagojenih za potrebe knjižnice. 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 evidentiramo po naravnih vrstah, v okviru naslednjih skupin: 

- stroški materiala, 

- stroški storitev, 

- amortizacija, 

- rezervacije,  

- stroški dela, 

- drugi stroški. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ter ocena gospodarnosti in učinkovitosti 

 

Knjižnično mrežo, v kateri deluje 19 enot, bibliobus, izposoja na dom in izposoja v bolnišnico, je 

Mariborska knjižnica financirala s sredstvi občin ustanoviteljic in občin pogodbenih partneric. 

Pogodbene partnerice so občine Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi in 

Šentilj. Za delovanje bibliobusa je sredstva  prispevala še Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska 

Bistrica.  

Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva in sredstva za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice 

je prejela od Ministrstva za kulturo. Javna agencija za knjigo je sofinancirala izdajo revije Otrok in 

knjiga in izvedbo Pravljičnega dne s pravljično šolo.  Sredstva za izplačilo plač zaposlenim preko 

programov javnih del je prejela tudi od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.  

Poleg proračunskih sredstev, občinskih in državnega proračuna, je knjižnica financirala izvajanje 

knjižnične dejavnosti tudi s sredstvi iz nejavnih virov (z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne 

službe  in prodaje blaga in storitev na trgu - lastni prihodki) in donacij.  

 

Glede na raznolikost finančnih virov je tveganje, da pride do izpada financiranja dokaj veliko in ga je 

potrebno upoštevati pri planiranju in izvajanju nalog knjižnice. Ker so bile pogodbe sklenjene pozno 

in program potrjen šele v sredini junija, smo imeli v prvem polletju nekaj težav s poravnavo 

obveznosti. Nekatere občine pozno sprejemajo proračune, ne zagotavljajo začasnega financiranja, 

pogosto pa tudi po podpisu pogodb zamujajo z realizacijo in nakazili finančnih sredstev, nemalokrat 
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zavlačujejo celo do konca tekočega leta. Težave z nerednim dotokom finančnih sredstev smo 

premostili s prenosom likvidnih sredstev preteklih obdobij in s prihodki iz naslova članarin. Hkrati 

smo prilagodili poslovanje, nabavo knjižničnega gradiva, naročila materialov in storitev.  

 

Sestavni del Pravilnika o računovodstvu Mariborske knjižnice so Navodila o ravnanju in kroženju 

knjigovodskih listin. Z doslednim upoštevanjem navodil se izognemu nepravilnostim oziroma jih 

zmanjšamo na minimum. Na vseh področjih poslovanja skrbimo, da delo opravimo v skladu s 

predpisi, sredstva pa trošimo namensko, gospodarno in učinkovito. Sledimo ciljem, zastavljenim v 

sprejetem letnem programu dela in jih realiziramo v okviru odobrenih sredstev financerjev in v 

kombinaciji z lastnimi sredstvi. 

 

Z zaračunavanjem storitev uporabnikom smo v letu 2013 iz nejavnih virov ustvarili presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 46.643 EUR. Presežek bo namensko porabljen v okviru opravljanja 

knjižnične dejavnosti kot javne službe. Namenjen bo predvsem nakupu, tekočemu in investicijskemu 

vzdrževanju opreme oziroma pokrivanju amortizacije osnovnih sredstev v prihodnjih letih. 

Predvidoma bomo pokrili prenovo Knjižnice Tezno, dodatno knjižnično opremo za Knjižnico 

Pobrežje, ureditev kanalizacije v Pionirski knjižnici Rotovški trg 6 in nabavili še kakšno opremo, če 

bo ostalo kaj sredstev. 

 

Prejeta sredstva, vključno s sredstvi za nabavo knjižničnega gradiva in opreme, so v letu 2013 znašala 

3.872.448 EUR in so bila v primerjavi z letom 2012 višja za 5,0 %.  Izdatki so znašali 3.825.805 EUR 

in so bili višji za 3,8 % glede na leto 2012.  
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Celotni proračun Mariborske knjižnice za leto 2013 

PRIHODKI 
realizacija  

2011 

realizacija  

2012 
plan  2013 

realizacija  

2013 

indeks        

plan 13 / 

realizacija 

13 

indeks        

realizacija 

12/ 

realizacija 

13 

I. PRIHODKI SKUPAJ 3.872.348,36 3.686.486,07 3.851.856,80 3.872.448,21 100,53 105,04 

A. prihodki za izvajanje javne 

službe 3.872.348,36 3.686.486,07 3.851.856,80 3.872.448,21 100,53 105,04 

1. prihodki iz proračunov 3.686.977,12 3.453.450,91 3.518.756,80 3.528.623,10 100,28 102,18 

1.1 prihodki iz proračunov 

lokalnih skupnosti 3.294.534,83 3.128.108,94 3.155.148,86 3.165.109,84 100,32 101,18 

prihodki od Mestne občine Maribor 2.627.717,10 2.452.908,57 2.484.934,00 2.503.671,82 100,75 102,07 

prihodki od Občine Duplek 53.726,53 52.955,60 58.373,00 59.398,80 101,76 112,17 

prihodki od Občine Hoče Slivnica 83.590,07 82.226,04 84.950,08 83.557,35 98,36 101,62 

prihodki od Občine Kungota 29.450,00 36.050,00 31.023,24 31.023,24 100,00 86,06 

prihodki od Občine Lovrenc na 

Pohorju 58.343,81 56.265,23 57.729,00 57.317,15 99,29 101,87 

prihodki od Občine Miklavž na 

Dravskem Polju 42.331,00 42.331,00 42.129,00 42.129,00 100,00 99,52 

prihodki od Občine Pesnica 58.400,00 59.180,41 58.582,24 53.931,01 92,06 91,13 

prihodki od Občine Rače Fram 36.000,00 33.000,00 31.000,00 31.000,00 100,00 93,94 

prihodki od Občine Ruše 92.239,30 92.661,36 97.077,00 95.626,21 98,51 103,20 

prihodki od Občine Selnica ob 

Dravi 32.191,00 33.324,91 40.000,00 43.529,61 108,82 130,62 

prihodki od Občine Starše 29.323,00 29.400,00 23.700,00 23.700,00 100,00 80,61 

prihodki od Občine Šentilj 104.711,85 112.393,74 91.521,89 92.231,66 100,78 82,06 

prihodki od Občine Cerkvenjak 4.559,00 2.740,95 0,00 0,00 0 0 

prihodki od Knjižnice Slovenska 

Bistrica 29.552,17 23.922,29 26.129,41 26.129,41 100,00 109,23 

prih. za investicijsko vzdrževanje  

in opremo- občine 12.400,00 18.748,84 28.000,00 21.864,58 78,09 116,62 

1.2 prihodki iz državnega 

proračuna 392.442,29 325.341,97 363.607,94 363.513,26 99,97 111,73 

prihodki od Ministrstva za kulturo 338.426,60 263.193,83 265.946,00 269.446,00 101,32 102,38 

prihodki od drugih ministrstev 

(javna dela, JAK) 49.364,69 62.148,14 90.061,94 86.467,26 96,01 139,13 

prih. za inv. vzdrževanje.-oprema -

Ministrstvo.. 4.651,00 0,00 7.600,00 7.600,00 100,00 0 

2. drugi prihodki za izvajanje 

javne službe (lastni prihodki) 185.371,24 233.035,16 333.100,00 343.825,11 103,22 147,54 

prihodki od prodaje blaga in storitev 183.883,79 190.887,82 331.400,00 342.765,01 103,43 179,56 

prihodki od obresti 352,65 276,88 200,00 263,59 131,80 95,20 

prihodki od donacij, sponzorstva 1.134,80 1.452,53 1.500,00 500,00 33,33 34,42 

prihodki od donacij posebnega 

članstva 0,00 9.317,93 0,00 296,51 0 3,18 

prihodki Zavoda 2012 -  EPK  0,00 31.100,00 0,00 0,00 0 0 
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ODHODKI             

II. ODHODKI SKUPAJ 3.865.347,02 3.684.859,84 3.851.856,80 3.825.804,45 99,32 103,82 

A. odhodki za izvajanje javne 

službe 3.865.347,02 3.684.859,84 3.851.856,80 3.825.804,45 99,32 103,82 

1. izdatki zaposlenim 2.595.801,34 2.427.463,47 2.501.082,48 2.449.457,73 97,94 100,91 

Plače - I. bruto 1.976.267,68 1.859.875,50 1.905.167,59 1.845.380,78 96,86 99,22 

Prispevki  na plače 318.700,25 300.270,29 306.054,16 295.306,16 96,49 98,35 

Drugi osebni prejemki 202.210,03 163.671,67 143.269,25 179.539,07 125,32 109,69 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 38.091,46 37.950,63 35.053,18 20.485,69 58,44 53,98 

Javna dela 60.531,92 65.695,38 111.538,30 108.746,03 97,50 165,53 

2. izdatki za blago in storitve 

(materialni stroški) 612.846,33 684.251,59 756.736,32 724.553,29 95,75 105,89 

Funkcionalni stroški objektov 

(splošni neprogramski  str.) 405.932,10 471.891,28 556.956,51 499.479,91 89,68 105,85 

Funkcionalni stroški redne 

dejavnosti (splošni programski  str.) 161.686,98 154.535,68 150.735,29 176.581,09 117,15 114,27 

Programski stroški redne dejavnosti  45.227,25 57.824,63 49.044,52 48.492,29 98,87 83,86 

3.  knjižnično gradivo 621.281,26 529.013,10 558.438,00 599.958,06 107,44 113,41 

4. oprema in investicijsko 

vzdrževanje 35.418,09 44.131,68 35.600,00 51.835,37 145,60 117,46 

RAZLIKA   PRIHODKI - 

ODHODKI  7.001,34 1.626,23 0,00 46.643,76 0,00 2.868,21 
 

 
Ocenjujemo, da je knjižnica poslovala gospodarno in učinkovito, saj je z razpoložljivimi sredstvi 

dosegla zastavljene cilje. Glede na zaostreno finančno situacijo, v kateri nam ustanovitelji in občine 

pogodbene partnerice niso zagotovili vseh potrebnih sredstev za izvajanje javne službe glede na 

zakonodajo, smo z varčevanjem in racionalno rabo sredstev leto uspešno zaključili. Porabo smo 

prilagodili odobrenim  in realiziranim prihodkom. Realizacija prihodkov in odhodkov je bila  v celoti 

nekoliko višja od sprejetega finančnega načrta. Nekaj več, od prvotno odobrenih, smo prejeli sredstev 

iz občinskih proračunov zaradi izplačila razlike regresa za leto 2012 in izplačila 1. obroka ¾ plačnih 

nesorazmerij v osnovnih plačah. Realizacija lastnih sredstev oziroma drugih prihodkov za izvajanje 

javne službe je v primerjavi s planom  in realizacijo 2012 višja za 70 %, predvsem iz naslova članarin, 

ki smo jih uvedli v letu 2013. Sredstva financerjev za nabavo knjižničnega gradiva,  so v primerjavi z 

letom 2012 ostala na enaki ravni, dodatna sredstva za nabavo knjižničnega gradiva smo namenili iz 

lastnih prihodkov. Za pokritje celotnih odhodkov v višini 3.825.804,45 EUR so občine prispevale 82,7 

% sredstev, državni proračun 9,5 % sredstev, iz lastnih sredstev smo pokrili 7,8 % vseh odhodkov.  
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Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice 

 

Prejeta sredstva  

 
 2013 2012 2011 Indeks 12/13 

prejeta sredstva  3.872.448,21 3.686.486,07 3.872.348,36 105,0 

občine 3.165.109,84 3.128.108,94 3.294.534,83 101,2 

Ministrstvo za kulturo 268.046,00 254.893,83 335.077,60 105,1 

Javna agencija za knjigo 9.000,00 8.300,00 8.000,00 108,4 

Zavod RS za zaposlovanje 83.143,59 52.202,90 49.364,69 159,2 

Sklad RS za zap. in rehab. invalidov 3.323,67 9.945,24 0 33,4 

lastna sredstva 343.825,11 201.935,16 

 

185.371,24 

 

170,3 

Zavod 2012-EPK 0 31.100,00 0 0 

 
Grafični prikaz prejetih sredstev za leto 2013 

 

občine
81,7%

Ministrstvo za 
kulturo

6,9%

Javna agencija za 
knjigo
0,2%

Zavod RS za 
zaposlovanje

2,1%

Sklad RS za zap. 
in rehab. 
invalidov

0,2%

lastna sredstva
8,9%

Prejeta sredstva 2013 - po financerjih
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Sredstva občinskih proračunov  

 

občina/postavka 

plače in 

osebni 

prejemki 

materialni 

stroški 

knjižnično 

gradivo 

investicije in 

investicijsko 

vzdrževanje SKUPAJ deleži 

Mestna občina Maribor 1.990.835,14 362.836,68 150.000,00 21.864,58 2.525.536,40 79,79 

Občina Duplek 47.909,87 6.488,93 5.000,00 0,00 59.398,80 1,88 

Občina Hoče Slivnica 55.687,09 18.370,26 9.500,00 0,00 83.557,35 2,64 

Občina Kungota 10.894,49 5.128,75 15.000,00 0,00 31.023,24 0,98 

Občina Lovrenc na P. 30.666,25 14.140,90 12.510,00 0,00 57.317,15 1,81 

Občina Miklavž  14.285,00 6.711,00 21.133,00 0,00 42.129,00 1,33 

Občina Pesnica 30.650,14 10.780,87 12.500,00 0,00 53.931,01 1,70 

Občina Rače Fram 15.747,29 7.252,71 8.000,00 0,00 31.000,00 0,98 

Občina Ruše 70.119,21 10.988,00 14.519,00 0,00 95.626,21 3,02 

Občina Selnica ob D. 13.933,53 8.296,08 21.300,00 0,00 43.529,61 1,38 

Občina Starše 9.591,92 2.108,08 12.000,00 0,00 23.700,00 0,75 

Občina Šentilj 51.092,18 21.139,48 20.000,00 0,00 92.231,66 2,91 

Knjižnica Slovenska Bistrica  15.174,31 10.955,10 0,00 0,00 26.129,41 0,83 

skupaj občinski proračuni 2.356.586,42 485.196,84 301.462,00 21.864,58 3.165.109,84 100,00 

 
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 0,00 180.946,00 0,00 180.946,00   

program nalog OOK 59.016,00 1.754,00 17.230,00 0,00 78.000,00   

dejavnosti TŽO 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00   

nakup IKT opreme 0,00 0,00 0,00 7.600,00 7.600,00   

skupaj 59.016,00 3.254,00 198.176,00 0,00 268.046,00 73,74 

Javna agencija za knjigo RS 

JAK - Revija Otrok in knjiga, 86,87,88 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00   

JAK -  pravljični dan s pravljično šolo 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00   

skupaj 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 2,48 

Sklad RS za rehabilitacijo in zaposl. invalidov           

nagrada in prispevki-invalidi nad kvoto 3.323,67 0,00 0,00 0,00 3.323,67 0,91 

Zavod  RS za zaposlovanje 

javna dela - sofinanciranje za 9 

delavcev 82.285,24 858,35 0,00 0,00 83.143,59 22,87 

skupaj državni proračun 144.624,91 13.112,35 198.176,00 0,00 363.513,26 100,00 
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Prihodki – lastni (od izvajanja javne službe in prodaje na trgu) 

 

prihodek 2013 2012 2011 

indeks 

12/13 

indeks 

11/12 

prihodki od zamudnin-opomini 40.020,94 41.505,05 41.992,98 96,42 98,84 

prihodki od zamudnin- na dan 63.816,93 79.339,51 82.715,68 80,44 95,92 

prihodki od fotokopij 67,80 104,05 134,92 65,16 77,12 

prihodki od izgubljenega  knjižničnega 

gradiva 2.515,27 3.424,12 5.918,07 73,46 57,86 

prihodki od  izkaznic 5.400,61 7.697,52 7.919,91 70,16 97,19 

prihodki od uporabe računalnikov 1.119,22 1.304,46 1.744,23 85,80 74,79 

prihodki od prodaje odpisanih knjig 3.299,04 3.668,60 1.652,07 89,93 222,06 

prihodki od knjigoveznice 120,72 146,89 27,82 82,18 528,00 

prihodki od medknjižnične izposoje 1.358,50 1.690,80 1.602,00 80,35 105,54 

prihodki od poškodovanega gradiva 50,20 71,30 138,90 70,41 51,33 

prihodki od  UTŽO-članarine 4.378,11 6.680,32 6.645,32 65,54 100,53 

prihodki od revij in knjig 4.908,47 4.496,81 4.551,72 109,15 98,79 

prihodki od donacij 500,00 1.452,53 1.134,80 34,42 128,00 

prihodki od najemnin 313,93 199,00 111,48 157,75 178,51 

prihodki  od UTŽO-šolnine 28.091,95 23.457,42 23.716,09 119,76 98,91 

drugi prihodki  6.591,70 7.591,69 1.545,22 86,83 491,30 

prihodki od prodaje trakov 0,00 1,67 3,34 0,00 50,00 

prihodki od izobraževanja 721,38 2.707,05 359,97 26,65 752,02 

prihodki od izposoje čitalca za inventuro 104,15 0,00 0,00 0 0 

prihodki od strokovnega svetovanja 0,00 0,00 4,50 0 0,00 

prihodki od izdelave zapisa za 

bibliografijo 83,11 500,50 45,50 16,61 1.100,00 

prihodki od rezervacij gradiva 2.016,20 2.508,19 2.772,50 80,38 90,47 

prihodki od obdelave, opreme in vezave 

gradiva 1.523,48 1.927,30 0,00 79,05 0 

prihodki od prodaje stenskega koledarja 12,51 25,01 0,00 50,02 0 

prihodki od donacij posebnega članstva 296,51 9.317,93 0,00 3,18 0 

prihodki od  odškodnin zavarovalnic 347,29 0,00 281,57 0 0,00 

prihodki od obresti 263,59 276,88 352,65 95,20 78,51 

prihodki od izvedbe dejavnosti  0,00 1.840,56 0,00 0,00 0 

prihodki od članarin 175.903,50 0,00 0,00 0 0 

skupaj 343.825,11 201.935,16 185.371,24 170,27 108,94 

prihodki od dejavnosti EPK 0,00 31.100,00 0,00 0,00 0 

vse skupaj 343.825,11 233.035,16 185.371,24 147,54 125,71 

 
Poraba sredstev 
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Grafični prikaz porabljenih sredstev za leto 2013 

 

knjižnično 
gradivo
15,68%

materialni 
stroški

18,94%

plače I.bto
50,27%

prispevki iz plač
8,05%

drugi izdatki 
zaposlenim 
(regres LD, 

prehrana, 
prevoz,..)

5,70%

oprema in 
investicijsko 
vzdrževanje

1,35%

Poraba sredstev 2013

 
 

 2013 2012 2011 Indeks 

12/13 

porabljena sredstva  skupaj 3.825.804,45 3.684.859,84 3.865.347,02 103,8 

knjižnično gradivo 599.958,06 529.013,10 621.281,26 113,4 

materialni stroški 724.553,29 684.251,59 612.846,33 105,9 

plače I. bruto 1.923.378,71 1.906.648,87 2.020.775,97 100,9 

prispevki  na plače 307.872,83 307.800,82 325.870,23 100,0 

drugi izdatki zaposlenim (regres za LD, prehrana, 

prevoz, dodatno pokojninsko zavarovanje, 

jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč…) 

 

218.206,19 213.013,78 249.155,14 102,4 

investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 51.835,37 44.131,68 35.418,09 117,5 
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Poraba lastnih prihodkov 2013 deleži 

ogrevanje 15.096,00 5,1 

elektrika 4.413,61 1,5 

voda 983,19 0,3 

komunalne storitve 503,37 0,2 

varovanje objektov 8.564,63 2,9 

najemnine in obratovalni stroški 6.187,33 2,1 

nadomestilo za stavbno zemljišče 1.297,94 0,4 

čiščenje prostorov 11.480,65 3,9 

stroški vzdrževanja vozil 4.914,69 1,7 

računalniška mreža (vodi, intranet, internet, manjša popravila) 5.933,94 2,0 

zavarovalne premije (avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje) 3.360,92 1,1 

tekoče vzdrževanje opreme (R9, R2-OK ) 52.562,39 17,7 

poštne storitve 5.529,79 1,9 

drugi materialni stroški (tiskarske storitve, izterjava gradiva, varstvo pri 

delu,…) 15.315,02 5,2 

knjigoveški material 1.447,35 0,5 

stroški izobraževanja 13.099,30 4,4 

stroški plačilnega prometa 1.633,32 0,5 

amortizacija opreme  (računalniška oprema 9.493,34; pohištvo 12.217,78; 

druga oprema 659,67) 22.370,79 7,5 

dejavnosti 22.167,06 7,5 

knjižnično gradivo ( iz članarin 95.000; iz ostalih LS 5.023,55 iz darujem in 

berem 296,51) 100.320,06 33,8 

skupaj 297.181,35 100,0 

 
Grafični prikaz porabljenih lastnih prihodkov za leto 2013 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki, po načelu 

poslovnega dogodka,  v obdobju od 1.1. do 31.12.2013 ter primerjava z predhodnim letom. 

 

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=861+862-

863+864) 860 3.342.734 3.164.811 105,6 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 3.342.734 3.164.811 105,6 

  

povečanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 862 0 0 0 

  

zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 863 0 0 0 

761 prihodki od prodaje blaga in materiala 864 0 0 0 

  B) finančni prihodki 865 263 277 94,9 

763 C) drugi prihodki 866 348 19 1831,6 

  
Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 

(867=868+869) 867 0 0 0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 0 0 0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 0 0 0 

  
D) celotni prihodki 

(870=860+865+866+867) 870 3.343.345 3.165.107 105,6 

  
E) stroški blaga, materiala in storitev 

(871=872+873+874) 871 716.460 678.572 105,6 

del 466 

nabavna vrednost prodanega materiala in 

blaga 872 0 0 0 

460 stroški materiala 873 138.497 142.428 97,2 

461 stroški storitev 874 577.963 536.144 107,8 

  F) stroški dela (875=876+877+878) 875 2.449.458 2.427.464 100,9 

del 464 plače in nadomestila plač 876 1.923.379 1.906.649 100,9 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 307.873 307.801 100,0 

del 464 drugi stroški dela 878 218.206 213.014 102,4 

462 G) amortizacija 879 122.691 51.765 237,0 

463 H) rezervacije 880 0 0 0 

465 J) drugi stroški 881 6.052 5.390 112,3 

467 K) finančni odhodki 882 1.426 77 1851,9 

468 L) drugi odhodki 883 614 212 289,6 
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M) prevrednotovalni poslovni odhodki 

(884=885+886) 884 1 1 100,0 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0 0 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 1 1 100,0 

  
N) celotni odhodki 

(887=871+875+879+880+881+882+883+884) 887 3.296.702 3.163.481 104,2 

  O) presežek prihodkov (888=870-887) 888 46.643 1.626 2868,6 

  P) presežek odhodkov (889=887-870) 889 0 0 0 

del 80 davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0 

del 80 

presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka (891=888-

890) 891 46.643 1.626 2868,6 

del 80 

presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 

(892=(889+890) oz. (890-888) 892 0 0 0 

  

presežek prihodkov iz prejšnjih let, 

namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja 893 0 0 0 

  

povprečno število zaposlenih na podlagi 

delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 

število) 894 99 96 103,1 

  število mesecev poslovanja 895 12 12 100 

 
 

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2013 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 obračunavali 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, Zakonom za uravnoteženje javnih financ in drugo spremljajočo plačno 

zakonodajo.  

 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


98 
Mariborska knjižnica 

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK/0 Zapis št. 101 
Letno poročilo 2013/Dragica Turjak 
Velja od: 28.2.2014 
 

 

 

Za plačilo stroškov dela, ki so znašali 2.449.457,73 EUR, so sredstva prispevale občine ustanoviteljice 

in pogodbene partnerice. Izvajanje nalog OOK  je pokrilo Ministrstvo za kulturo. Stroške dela za 

izvedbo programa javnih del smo financirali iz sredstev Zavoda RS za zaposlovanje in občin, ki so 

izrazile javni interes za izvedbo programov javnih del.  V stroških dela so zajete naslednje postavke: 

plače I. bruto, prispevki na plače in  drugi osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela so  predstavljali 

64,02 % vseh porabljenih sredstev v letu 2013 in so bili za 0,9 % višji kot leta 2012.  Stroški dela so v 

primerjavi z letom 2012 višji predvsem zaradi izplačila poračuna regresa za leto 2012 in izplačila 1. 

obroka ¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah. Plače smo obračunali in izplačali za povprečno 90 

redno zaposlenih in 9 zaposlenih preko programov javnih del. 

Povprečna bruto plača zaposlenih v Mariborski knjižnici (I. bruto) je v letu 2013 znašala 1.619,01 

EUR in je bila za 2,18 % nižja kot leta 2012, ko je znašala 1.655,08 EUR.  

 

 

Stroški dela 2.449.457,73 100,00 

I. bruto 1.923.378,71 78,52 

prispevki na plače 307.872,83 12,57 

drugi izdatki za zaposlene 218.206,19 8,91 

Razdelitev drugih izdatkov 218.206,19 100,00 

regres za letni dopust 76.646,72 35,13 

povračila stroškov prehrane med delom 70.379,45 32,25 

povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 45.882,31 21,03 

jubilejne nagrade 1.588,16 0,73 

odpravnine ob upokojitvi 3.223,86 1,47 

premije kolektivnega dodatnega pokojnin.  zavarovanja 20.485,69 9,39 

 

 
Materialni stroški 

 

Za plačilo stroškov materiala in storitev v višini 724.553,29 EUR so občine prispevale 74,1 % 

sredstev, državni proračun 1,8 %, iz lastnih prihodkov smo pokrili 24,1 % materialnih stroškov. 

 

Stroški materiala 

V spodnji preglednici so prikazani stroški materiala po posameznih postavkah za leto 2013  in 

primerjava z letom 2012. Iz preglednice so razvidni deleži znotraj stroškov materiala in tudi  

primerjava med letoma. Celotni stroški materiala so v letu 2013 znašali  138.496,97 EUR in so bili v 

primerjavi z letom 2012 nižji za 2,76 %. Največji delež stroškov materiala so predstavljali stroški 

ogrevanja, ki so znašali 42.024,63  EUR (30,34 % vseh stroškov materiala), sledijo jim stroški 

električne energije v višini 37.194,86 EUR z 26,86 % in stroški goriva za motorna vozila v višini 

19.741,52 EUR in 14,25 %. Stroški materiala, na katere smo z  racionalno rabo in varčevalnimi ukrepi 

vplivali, se v letu 2013 niso bistveno povečali.  Stroški za pisarniški material oziroma material za 

izposojo so se znižali za več kot polovico, v letu 2013 smo na podlagi javnega naročila zamenjali 

dobavitelja materiala, tonerje in kartuše za tiskalnike, pa nabavili pod pogoji iz zelenega javnega 

naročila. 
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 2013 odstotek 2012 

indeks 

12/13 

Stroški materiala skupaj 138.496,97 100,00 142.427,87 97,24 

knjigoveški material in material za opremo 

gradiva 18.278,61 13,20 8.806,40 207,56 

material za izposojo 5.434,06 3,92 13.616,97 39,91 

material za čiščenje 48,96 0,04 80,58 60,76 

material za  vzdrževanje opreme 2.192,86 1,58 2.752,38 79,67 

pisarniški material 5.252,13 3,79 9.996,75 52,54 

material za prireditve in razstave 4.070,80 2,94 7.803,23 52,17 

stroški ogrevanja 42.024,63 30,34 41.012,64 102,47 

goriva in maziva za prevozna sredstva 19.741,52 14,25 19.409,58 101,71 

električna energija 37.194,86 26,86 36.640,44 101,51 

stroški drobnega inventarja 1.808,33 1,31 807,49 223,94 

drugi stroški materiala 2.450,21 1,77 1.501,41 163,19 
 

    

     
Stroški storitev 

Stroški storitev so v letu 2013 znašali 577.962,01 EUR in so v primerjavi z letom 2012  višji za 41.819,59 

EUR oziroma 7,80 %. Največji delež stroškov storitev zajemajo stroški čiščenja prostorov v višini 

121.220,16 EUR oziroma 20,97 % vseh stroškov storitev. Sledijo jim stroški tekočega vzdrževanja 

prostorov in opreme v vrednosti 69.744,45 EUR, najemnin v višini 45.783,85 EUR in 7,92 %. Povečali so 

se stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja prostorov in opreme. V letu 2013 smo z lastnimi 

sredstvi prenovili prostore na Rotovškem trgu 9, za oddelek uprave in nekaterih strokovnih služb. 

Prenovili smo streho stavbe Osrednje knjižnice na Rotovškem trgu 2 in strop hodnika v I. nadstropju 

stavbe. Vsi stroški storitev so v nadaljevanju prikazani po postavkah, deležih in primerjava z letom 2012.  
  

 

 2013 odstotek 2012 

indeks 

12/13 

Stroški storitev skupaj 577.962,91 100,00 536.143,32 107,80 

telefonske storitve 13.368,48 2,31 12.370,07 108,07 

stroški najetih računalniških linij 31.662,46 5,48 34.017,37 93,08 

poštnina in kurirske storitve 11.154,87 1,93 11.647,08 95,77 

tekoče vzdrž. računalniške in komunikacijske  opreme 15.056,19 2,61 18.146,51 82,97 

tekoče  in investicijsko vzdrževanje druge opreme 69.744,45 12,07 58.987,50 118,24 

tekoče vzdrževanje in popravila vozil 12.993,98 2,25 5.918,74 219,54 

najemnine za poslovne prostore 45.783,85 7,92 44.743,28 102,33 

študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija 5.800,00 0 0 0 

obratovalni stroški 15.752,67 2,73 15.167,10 103,86 

storitve varovanja  zgradb in prostorov 29.170,80 5,05 23.433,03 124,49 

stroški čiščenja 121.220,16 20,97 119.870,05 101,12 

druge najemnine, zakupnine in licenčnine 11.697,00 2,02 15.340,03 76,25 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 3.628,53 0,63 3.539,89 102,50 

voda 1.359,57 0,24 1.167,19 116,48     
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odvoz smeti 5.951,04 1,03 6.231,81 95,49 

stroški medknjižnične izposoje 968,19 0,17 1.175,04 82,40 

pristojbine za registracijo vozil 726,35 0,13 592,76 122,54 

zavarovalne premije za motorna vozila 6.391,26 1,11 6.752,82 94,65 

zavarovalne  premije za opremo 11.593,21 2,01 11.234,31 103,19 

storitve - prireditve in razstave 5.056,20 0,87 6.690,43 109,90 

dnevnice 2.028,79 0,35 2.347,19 86,43 

nočnine 4.794,96 0,83 3.152,17 152,12 

prevozni stroški za službena potovanja 1.863,49 0,32 930,62 200,24 

drugi izdatki za službena potovanja 602,18 0,10 702,81 85,68 

stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih 22.342,69 3,87 11.709,43 190,81 

prevozni stroški in storitve 652,95 0,11 0 31,24 

stroški zdravniških pregledov 2.354,35 0,41 1.280,00 183,93 

reprezentanca 559,87 0,10 599,39 93,41 

stroški storitev organizacijam za plačilni promet 2.502,49 0,43 2.071,13 120,83 

članarine 2.589,54 0,45 2.579,04 100,41 

stroški reklame in propagande 5.591,53 0,97 5.890,65 94,92 

založniške in tiskarske storitve 22.697,64 3,93 26.079,22 87,03 

drugi stroški storitev 49.632,59 8,59 36.881,17 134,57 

plačila po podjemnih pogodbah 1.597,59 0,26 1.266,06 126,19 

pačila po podjemnih pogodbah - posebni davek 360,65 0,06 290,46 124,17 

plačila avtorskih honorarjev 38.712,34 6,70 43.330,97 89,34 

 

Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih so v letu 2013 znašali 31.632,11 EUR in so bili 67 % višji 

kot leta 2012. Stroški izobraževanja na zaposlenega so znašali 316,32 EUR. V letu 2013 so opravili 

strokovni izpit iz bibliotekarske stroke trije zaposleni. Zaposleni so se udeležili strokovnega izobraževanja 

za uspešno komuniciranje s strankami ob uvedbi članarin. Ostalih strokovnih izobraževanj so se udeležili 

delavci glede na potrebe delovnega procesa. Med stroški izobraževanja so zajete naslednje postavke: 
 

strokovno izobraževanje zaposlenih (kotizacije, šolnine) 22.342,69 70,64 % 

dnevnice   2.028,79   6,41 % 

nočnine   4.794,96 15,16 % 

prevozni stroški za službena potovanja   1.863,49   5,89 % 

drugi izdatki za službena potovanja     602,18   1,90 % 
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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. Načelo denarnega toka 

pomeni, da je prihodek oziroma odhodek nastal, ko sta izpolnjena dva pogoja. Poslovni dogodek, 

katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in denar je prejet oziroma 

izplačan. V letu 2013 so bili realizirani prihodki po denarnem toku v višini 3.859.774 EUR, kar je 1,2 

% več ko leto prej. Odhodki  po denarnem toku so znašali  3.746.242 EUR in bili za 2,6 % višji kot 

leta 2012.  

 

členitev 

kontov naziv konta 

oznaka 

za AOP 

znesek                     

tekoče leto 

znesek                                           

predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431) 401 3.859.774 3.814.889 

  
1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(402=403+420) 402 3.821.173 3.780.678 

  
A. prihodki iz sredstev javnih financ 

(403=404+407+410+413+418+419) 403 3.517.151 3.612.545 

  a. prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406) 404 356.090 321.054 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 157.914 110.879 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 198.176 210.175 

  b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409) 407 3.161.061 3.291.491 

del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 2.846.805 2.943.611 

del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 314.256 347.880 

  
c. prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

(410=411+412) 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=414+415+416+417) 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 

741 
f. prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske unije 419 0 0 
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B. drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 304.022 168.133 

del 7130 

prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 

službe 421 298.619 154.967 

del 7102 prejete obresti 422 258 287 

del 7100 

prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 423 0 0 

del 7141 drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 3.425 3.085 

72 kapitalski prihodki 425 0 8 

730 prejete donacije iz domačih virov 426 1.720 9.786 

731 prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 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=432+433+434+435+436) 431 38.601 34.211 

del 7310 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 38.601 34.211 

del 7102 prejete obresti 433 0 0 

del 7103 prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0 

del 7100  

prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 435 0 0 

del 7141 drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481) 437 3.746.272 3.650.978 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 3.707.671 3.616.767 

  
A. plače in drugi izdatki zaposlenim 

(439=440+441+442+443+444+445+446) 439 2.061.350 2.120.159 

del 4000 plače in dodatki 440 1.837.287 1.883.626 

del 4001 regres za letni dopust 441 76.647 32.026 

del 4002  povračila in nadomestila 442 115.098 119.400 

del 4003 sredstva za delovno uspešnost 443 22.239 54.806 

del 4004 sredstva za nadurno delo 444 781 157 

del 4005 plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 drugi izdatki zaposlenim 446 9.298 30.144 

  
B. prispevki delodajalcev za socialno varnost 

(447=448+449+450+451+452) 447 321.605 350.308 

del 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 164.259 171.666 

del 4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 131.945 138.155 

del 4012 prispevek za zaposlovanje 450 1.578 1.169 

del 4103 prispevek za starševsko varstvo 451 1.864 1.948 

del 4105 

premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU 452 21.959 37.370 
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C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 

(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 679.842 627.396 

del 4020 pisarniški in splošni material in storitve 454 245.755 224.745 

del 4021 posebni material in storitve 455 27.107 25.620 

del 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 99.380 111.139 

del 4023 prevozni stroški in storitve 457 42.030 30.194 

del 4024 izdatki za službena potovanja 458 8.609 8.740 

del 4025 tekoče vzdrževanje 459 99.382 57.564 

del 4026 poslovne najemnine in zakupnine 460 79.899 85.433 

del 4027 kazni in odškodnine 461 0 12 

del 4028  davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 drugi operativni odhodki 463 77.680 83.949 

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 im 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=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 470 644.874 518.904 

4200 nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 nakup opreme 473 57.786 15.831 

4203 nakup drugih osnovnih sredstev 474 575.641 487.780 

4204 novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 14.152 

4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 nakup nematerialnega premoženja 478 5.647 1.141 

4208 

študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor, investicijski inženiring 479 5.800 0 

4209 nakup blagovnih rezerv in investicijskih zalog 480 0 0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU (481=482+483+484) 481 38.601 34.211 

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 38.601 34.211 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

(485=401-437) 485 113.502 163.911 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV  NAD PRIHODKII 

(486=437-401) 486 0 0 
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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=501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511) 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=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 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=500-512) 524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500) 525 0 0 
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

 

V izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatki o 

odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V knjižnici, v letu 2013, 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=551+559) 550 0 0 

500 

domače zadolževanje 

(551=552+553+554+555+556+557+558) 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 krditi 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=561+569) 560 0 0 

550 

odplačila domačega dolga 

(561=562+563+564+565+566+567+568) 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=550-560) 570 0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571=560-

550) 571 0 0 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(572=(485+524+570) - (486+525+571)) 572 113.502 163.911 

  

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 

RAČUNIH (573=(486+525+571) - 

(485+524+570)) 573 0 0 

 

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. 
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členitev 

podskupin 

kontov naziv podskupine kontov 

oznaka 

za AOP 

znesek - 

prihodki in 

odhodki za 

izvajanje javne 

službe 

znesek - prihodki 

in odhodki od 

prodaje blaga in 

storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(660=661+662-663+664) 660 3.304.133 38.601 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 3.304.133 38.601 

  

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 665 263 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 348 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI (666=668+669) 667 0 0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 0 0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 0 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 

(670=660+665+666+667) 670 3.304.744 38.601 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV (671=672+673+674) 671 677.859 38.601 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 672 0 0 

460 stroški materiala 673 136.567 1.930 

461 stroški storitev 674 541.292 36.671 

  STROŠKI DELA (675=676+677+678) 675 2.449.458 0 

del 464 plače in nadomestila plač 676 1.923.379 0 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 307.873 0 

del 464 drugi stroški dela 678 218.206 0 

462 G) AMORTIZACIJA 679 122.691 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 6.052 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 1.426 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 614 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI (684=685+686) 684 1 0 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0 0 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 1 0 
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N) CELOTNI ODHODKI 

(687=671+675+679+680+681+682+683+684) 687 3.258.101 38.601 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688=670-687) 688 46.643 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (689=687-670) 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=688-690) 691 46.643 0 

del 80 

presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka (692=(689+690) 

oz. (690-688)) 692 0 0 

  
presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 0 0 

 

 

Bilanca stanja 

 

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=002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 562.386 590.283 95 

00 

neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 002 13.054 9.621 136 

01 popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 003 6.224 7.487 83 

02 nepremičnine 004 1.012.503 1.012.503 100 

03 popravek vrednosti nepremičnin 005 527.554 497.180 106 

04 oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 006 9.788.785 9.277.660 106 

05 

popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev 007 9.718.178 9.204.834 106 

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=013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 544.245 493.659 110 

10 

denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive 

vrednostnice 013 209 233 90 

11 dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 014 303.592 254.617 119 

12 kratkoročne terjatve do kupcev 015 720 1.171 61 
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13 dani predujmi in varščine 016 0 0 0 

14 

kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 017 229.735 223.328 103 

15 kratkoročne finančne naložbe 018 0 0 0 

16 kratkoročne terjatve iz financiranja 019 0 0 0 

17 druge kratkoročne terjatve 020 9.989 14.310 70 

18 neplačani odhodki 021 0 0 0 

19 aktivne časovne razmejitve 022 0 0 0 

  
C) zaloge 

(023=024+025+026+027+028+029+030+031) 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 

36 zaloge blaga 030 0 0 0 

37 druge zaloge 031 0 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ (032=001+012+023) 032 1.106.631 1.083.942 102 

99 aktivni konti izvenbilančne evidence 033 0 0 0 

  

D) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 

razmejitve 

(034=035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 405.985 387.066 105 

20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 035 39 0 0 

21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036 170.093 169.886 100 

22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 037 182.463 167.146 109 

23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 038 31.571 35.037 90 

24 

kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 039 16.539 5.414 305 

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 5.280 9.583 55 

  

E) lastni viri in dolgoročne obveznosti 

(044=045+046+047+048+049+050+051+052-

053+054+055+056+057+058-059) 044 700.646 696.876 101 

90 splošni sklad 045 0 0 0 

91 rezervni sklad 046 0 0 0 

92 dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047 20.878 17.388 120 

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 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


109 
Mariborska knjižnica 

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK/0 Zapis št. 101 
Letno poročilo 2013/Dragica Turjak 
Velja od: 28.2.2014 
 

 

 

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 056 633.125 677.862 93 

981 obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 057 0 0 0 

985 presežek prihodkov nad odhodki 058 46.643 1.626 2869 

986 presežek odhodkov nad prihodki 059 0 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ (060=034+044) 060 1.106.631 1.083.942 102 

99 pasivni konti izvenbilančne evidence 061 0 0 0 

 
Pojasnila pomembnejših postavk bilance stanja 

 

V bilanci stanja so prikazani podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na koncu 

obračunskega obdobja, na dan 31.12.2013. 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. 

 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Za nabavo in obnove opreme smo porabili 65.338,07 EUR. Od tega  smo nabavili za 13.038,77 EUR 

knjižnične opreme (pohištvo), za 43.105,10 EUR računalniške in programske opreme ter za 9.194,20 

EUR druge opreme oziroma strojev in naprav. Skupaj smo nabavili 153 novih osnovnih sredstev.  

Vrste nabavljenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja: 

računalniki in računalniška oprema 

osebni računalnik    20 kom   v vrednosti   9.184,85  

monitor     15 kom      1.880,06 

programska oprema    21 kom      2.766,52 

tiskalnik        4 kom                2.156,53 

strežnik       1 kom   15.616,60 

naprava za neprekinjeno napajanje  1 kom     6.169,12 

bralnik      5 kom        847,13 

čitalec črtne kode    1 kom        150,73 

optični čitalec – skener   1 kom     2.188,08 

projektor     1 kom        553,87 

usmerjevalnik    7 kom        337,95 

mrežno stikalo    4 kom     1.253,66 

pohištvo in knjižnična oprema 

omara     8 kom     4.102,81 

mini kuhinja    1 kom        257,86 

polica     4 kom     1.587,09 

stol               38 kom     7.091,01 

druga oprema 

grafoskop     1 kom        131,28 

kalkulator     1 kom          89,70 

klima naprava    9 kom      8.000,88 

radiator oljni    2 kom          99,44 

plastifikator    1 kom          80,18 

mobilni telefon    6 kom        259,07 

zgibalnik papirja    1 kom        533,65 
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Opremo smo nabavili iz sredstev pridobljenih z zaračunavanjem storitev javne službe (lastni prihodki) 

v višini 35.873,49 EUR, iz sredstev Mestne občine Maribor  v višini 21.864,58 EUR (IKT oprema) in 

iz sredstev Ministrstva za kulturo, v višini 7.600,00 EUR  (računalniška oprema in komunikacije). 

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 98.263,87 EUR smo pokrili iz obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje, v višini 75.827,67 EUR, iz prihodkov, 

pridobljenih z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne službe v višini 22.370,79 EUR in iz 

dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za osnovna sredstva v višini 65,41 EUR. 

 

Amortizacijo knjižničnega gradiva v vrednosti 599.958,06 EUR smo pokrili v breme obveznosti za 

sredstva prejeta v upravljanje v višini 499.638,00 EUR in v breme lastnih sredstev 100.320,06 EUR. 

 

Oprema, vodena v registru osnovnih sredstev je že precej iztrošena. Odpisana je v višini 95,5 %. 

Opreme v enotah Duplek, Hoče in Kamnica nimamo v upravljanju in vodene v poslovnih knjigah 

oziroma registru osnovnih sredstev. Nepremičnini, stavba Osrednje knjižnice na Rotovškem trgu in 

stavba  knjižnice Nova vas odrasli in pionirji, sta odpisani  oziroma amortizirani v višini 52,1 %. 

Ostalih nepremičnin (stavb), kjer delujejo enote knjižnice nimamo v upravljanju. 

 

Inventurna komisija je, s stanjem na dan 31.12.2013, popisala vsa sredstva in obveznosti do virov 

sredstev. Komisija ni ugotovila odstopanj med dejanskim in knjižnim stanjem opreme, ki jo je izvedla 

s čitalcem črtne kode. Po poročilu in sklepih smo odpisali nekaj zastarelih, iztrošenih računalnikov in 

tiskalnikov ter pohištvo (police, stole, mize, omare), ki ni bilo več primerno za uporabo. Vsa odpisana 

oprema je bila v celoti amortizirana in brez sedanje vrednosti.  

V letu 2013 je bil opravljen popis knjižničnega gradiva v enotah Knjižnica Hoče in Knjižnica Tezno. 

Komisija je predlagala za odpis 9.229 enot knjižničnega gradiva, od tega 5.934 izvodov knjig, 934 

enot neknjižnega gradiva in 2.361 letnikov serijskih publikacij.  

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 

zmanjšanje 

NV 

znesek 

zmanjšanje 

PV 

znesek 

amortizac

ije 

znesek - 

neodpisana 

vrednost 

(31.12.) 

znesek -  

prevredno

tenje 

zaradi 

okrepitve 

znesek -  

prevredno

tenje 

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=701+702+703+704

+705+706+707) 700 10.299.785 9.709.501 672.834 2.509 155.767 155.767 698.223 562.386 0 0 

A. dolgoročno odloženi 
stroški 701 842 0 7.538 2.509 0 0 0 5.871 0 0 

B. dolgoročne 

premoženjske pravice 702 8.779 7.487 0 0 1.595 1.595 332 960 0 0 

C. druga neopredmetena 
sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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E. zgradbe 705 1.012.503 497.180 0 0 0 0 30.375 484.948 0 0 

F. oprema 706 1.055.893 983.066 35.288 0 33.483 33.483 37.508 70.607 0 0 

G. druga opredmetena 

osnovna sredstva 707 8.221.768 8.221.768 630.008 0 120.689 120.689 630.008 0 0 0 

II. neopredmetena 

sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v lasti 

(708=709+710+711+712

+713+714+715) 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 

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=717+718+719+720

+721+722+723) 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 

 

 

Kratkoročna sredstva 

Denarna sredstva, na dan 31.12.2013,  zajemajo: 

- gotovino v blagajni v višini 208,64 EUR, 

- sredstva na podračunu pri UJP Slovenska Bistrica v višini 303.592,45 EUR. 

Terjatve do kupcev, na dan 31.12.2013, znašajo 720,32 EUR. Med kratkoročnimi terjatvami do 

uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupini 14, so zajete terjatve v višini 229.735,37 EUR. 

Nanašajo se na sredstva za plače, materialne stroške in knjižnično gradivo,  ki jih  za leto 2013 

dolgujejo občinski in državni proračun: 

- konto 140 9.753,45 EUR, 

- konto 141 219.722,36 EUR, 

od tega: Občina Hoče Slivnica 14.675,36 EUR, Občina Lovrenc na Pohorju 5.487,19 EUR, Občina 

Šentilj 1.165,02 EUR, Mestna občina Maribor 156.223,64 EUR, Občina Ruše 6.938,17 EUR, Občina 

Kungota 24.323,24 EUR, Občina Duplek 10.636,79  EUR in Občina Selnica ob Dravi 272,95 EUR. 

- konto 142         7,00  EUR 

- konto 143     217,12  EUR 

- konto 145              35,44  EUR. 
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V bilanci stanja so izkazane še druge terjatve v skupni višini 9.988,75 EUR, in sicer do Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje, za refundacije boleznin (9.649,35 EUR), terjatve za vstopni DDV (235,64 

EUR), terjatve do zavarovalnice (73,31 EUR) in terjatve do zaposlenih (30,45 EUR).  

 

Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku. Vsem 

dolžnikom so bili poslani opomini in IOP obrazci. V letu 2014 bomo nadaljevali s spremljanjem 

terjatev in opominjanjem. 

 

Kratkoročne obveznosti 

Skupne kratkoročne obveznosti znašajo 405.984,70 EUR.  V nadaljevanju so obveznosti razčlenjene 

po skupinah obveznosti v bilanci stanja, na dan 31.12.2013. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme iz naslova prodanih darilnih bonov znašajo 39,00 EUR. 

Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete plače II. bruto in obveznosti za delo po 

podjemnih pogodbah za mesec december 2013, v višini 195.626,75 EUR. Obveznosti so bile 

poravnane v januarju 2014. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so, na dan 31.12.2013, znašale 182.300,83 EUR, 

obveznosti do dobaviteljev v tujini so znašale 162,00 EUR. Zapadlost v letu 2014. 

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v višini 6.037,43 EUR,  so zajete:  

- obveznosti za davek na dodano vrednost 5.230,37 EUR, 

- ostale kratkoročne obveznosti (premije za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, delo po 

podjemni pogodbi) za 12/13,  v višini 807,06 EUR. 

Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 16.538,69 

EUR. 

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev (začasno odloženi prihodki) so zajeta sredstva v višini 

5.280,00 EUR. Namenjena bodo pokrivanju stroškov izdelave dokumentacije za opremo Knjižnice 

Ruše. Med prihodke jih bomo prenesli, ko bodo nastali stroški. 

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 20.878,22 EUR so oblikovane iz namenskih sredstev 

za pokrivanje stroškov rezervnega sklada, oblikovanega na podlagi stanovanjskega zakona ter 

neplačanih prispevkov in nagrade za preseganje kvote za invalide nad kvoto, v skladu s predpisi o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Oblikovane dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve za invalide nad kvoto bomo v naslednjih obdobjih porabljali za pokrivanje  dela plač 

invalidov nad kvoto, ki niso financirani iz proračunskih sredstev in druge namene določene s predpisi. 

Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta 2013, v višini 46.643,76 EUR.  

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (980) znašajo, na dan 31.12.2013, 633.124,90 EUR in so 

razdeljena na: 

- obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 631.643,11 EUR in 

- obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 1.481,79 EUR. 
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

 

V  knjižnici nimamo dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

 

vrsta naložb oziroma 

posojil 
oznaka 
za AOP 

znesek 
naložb 

in danih 

posojil 
(1.1.) 

znesek 

popravkov 
naložb in 

danih 

posojil 
(1.1.) 

znesek 

povečan
ja 

naložb 

in danih 
posojil 

znesek 

povečanj 
popravkov 

naložb in 

danih 
posojil 

znesek 

zmanjša
nja 

naložb 

in danih 
posojil 

znesek 

zmanjšanja 
popravkov 

naložb in 

danih 
posojil 

znesek 
naložb in 

danih 

posojil 
(31.12.) 

znesek 

popravko
v naložb 

in danih 

posojil 
(31.12.) 

knjigovods

ka 

vrednost 
naložb in 

danih 

posojil 
(31.12.) 

znesek 
odpisani

h naložb 

in danih 
posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 (3+5-

7) 

10 

(4+6-8) 

11 (9-

10) 12 

I. dolgoročne finančne 

naložbe 

(800=801+806+813+814) 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. naložbe v delnice 

(801=802+803+804+805) 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. naložbe v delnice v 

javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. naložbe v delnice v 

finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. naložbe v delnice v 

privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. naložbe v delnice v 

tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B naložbe v deleže 

(806=807+808+809+810

+811+812) 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. naložbe v deleže v 

javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. naložbe v deleže v 

finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. naložbe v deleže v 

privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. naložbe v deleže 

državnih družb, ki imajo 

obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. naložbe v deleže 

državnih družb, ki imajo 

obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. naložbe v deleže v 

tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. naložbe v plemenite 

kovine, drage kamne, 

umetniška dela in 

podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. druge dolgoročne 

kapitalske naložbe 

(814=815+816+817+818) 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. namensko premoženje 

preneseno javnim 

skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2. premoženje preneseno 

v last drugim pravnim 

osebam javnega prava, ki 

imajo premoženje v svoji 

lasti 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. druge dolgoročne 

kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. druge dolgoročne 

kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. dolgoročno dana 

posojila in depoziti 

(819=820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. dolgoročno dana 

posojila 

(820=821+822+823+824

+825+826+827+828) 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. dolgoročno dana 

posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. dolgoročno dana 

posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. dolgoročno dana 

posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. dolgoročno dana 

posojila finančnim 

institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. dolgoročno dana 

posojila privatnim 

podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. dolgoročno dana 

posojila drugim ravnem 

države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. dolgoročno dana 

posojila državnemu 

proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. druga dolgoročno dana 

posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. dolgoročno dana 

posojila z odkupom 

vrednostnih papirjev 

(829=830+831) 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. domačih vrednostnih 

papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. tujih vrednostnih 

papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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C. dolgoročno dani 

depoziti (832=833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. dolgoročno dani 

depoziti poslovnim 

bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. drugi dolgoročno dani 

depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. druga dolgoročno 

dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. skupaj 

(836=800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 za področje povračil stroškov 

službenih poti 

- 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: notranja in zunanja presoja sistema vodenja kakovosti po 

standardu ISO 9001:2008 – za celotno področje poslovanja 

 

 

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, tj. 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 
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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 

 

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, 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 2348250 

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Modra revizijska hiša, d.o.o., 

Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana 

 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto, na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: 

da 
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: december 2013 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. 
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V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 

2 oziroma 3 pomembne izboljšave):  

- izvedba notranje revizije poslovanja - notranja revizija področja povračil stroškov službenih 

poti; 

- notranja in zunanja certifikacijska presoja za standard ISO 9001 – 2008; 

- spremembe internih pravilnikov v skladu z zakonskimi spremembami. 

 

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. Že v letu 2008 smo izvedli prve 

aktivnosti za pridobitev novih ustreznejših prostorov, v letu 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 

so se aktivnosti nadaljevale. Vloženega je bilo veliko dela, pridobljena je vrsta soglasij, 

izdelana dokumentacija (Projektna naloga, Idejni projekt, Predinvesticijska zasnova, 

Restavratorski načrt in Investicijski program, PGD, vloženo je gradbeno dovoljenje), vendar 

na zapletene birokratske postopke in ugovore strank v postopku nimamo vpliva, prav tako 

težko vplivamo na zagotovitev potrebnih proračunskih sredstev.  

- Pomembno tveganje je nazadostno 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. 

- Tveganje predstavlja tudi neizpolnjevanje zakonskih obvez občin ustanoviteljic in pogodbenih 

partneric. Zakon o knjižničarstvu ne zagotavlja, da bi občine financirale knjižnično dejavnost 

v obsegu, določenem v zakonu in podzakonskih aktih, zato nepredvideno, še posebej v času 

krize, reducirajo sredstva celo za najosnovnejše delovanje in nakup knjižničnega gradiva. Celo 

Ministrstvo za kulturo ravna podobno. Ukrep uvedbe članarin, s katerim bi omilili ravnanje 

financerjev pa ni zagotovilo, da ne bo prišlo do nadaljnjih zniževanj. 

 

Dragica Turjak, direktorica 
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PREGLED DELA PO OBČINAH 

Statistični podatki            PRILOGA  

 

 
OBČINA DUPLEK 

 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 917 14 35 19 985 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 19.964 342 883 138 21.327 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 4.203 71 2 42 4.318 

zaloga 105.024 2.155 877 159 108.215 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke.  
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Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 
125 431 556 

Bibliobus 
311 112 423 

skupaj 
436 543 979 

 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Duplek 
1.723 5.101 6.824 160 6.984 

Bibliobus 
3.163 985 4.148 1 4.149 

skupaj 
4.886 6.086 10.972 161 11.133 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica 

Duplek 4.843 16.747 21.590 231 775 1.006 346 534 880 5.420 18.056 23.476 

Bibliobus 
9.668 8.671 18.339 29 41 70 609 563 1.172 10.306 9.275 19.581 

skupaj 
14.511 25.418 39.929 260 816 1.076 955 1.097 2.052 15.726 27.331 43.057 

 

 



 3 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 11 6 17 799 923 1722 

Bibliobus 1 0 1 20 2 22 

skupaj 12 6 18 819 925 1744 

 

Statistika informacij 

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ 

 

ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 

 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 

GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Duplek 273 408 681 0 679 279 0 18 

Bibliobus* 2199 1712 3911 0 3911 0 0 47 

skupaj 2472 2120 4592 0 4190 279 0 65 

4592 

 

 

Dostopni vsi naročeni elektronski viri: Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, 

Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS INFO, 

EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, Tax Fin Lex, Encyclopedia Britannica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, 

Spletni portal Pia 
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Bibliobus 

 

108 postankov, 134 ur odprtosti, 1.302 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   
  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dvorjane 
52 16 68 474 66 540 0 540 1.073 387 1.460 0 2 2 166 23 189 1.239 412 1.651 

Sp. Duplek 
61 29 90 512 304 816 0 816 1.349 4.823 6.172 4 2 6 122 461 583 1.475 5.286 6.761 

Zg. Duplek 
17 28 45 143 289 432 0 432 631 1.280 1.911 0 22 22 12 18 30 643 1.320 1.963 

Korena 
142 27 169 1.423 184 1.607 1 1.608 4.562 1.164 5.726 21 6 27 115 20 135 4.698 1.190 5.888 

Žitečka vas 
39 12 51 611 142 753 0 753 2.053 1.017 3.070 4 9 13 194 41 235 2.251 1.067 3.318 

skupaj 
311 112 423 3.163 985 4.148 1 4.149 9.668 8.671 18.339 29 41 70 609 563 1.172 10.306 9.275 19.581 

 

 

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 20 2 22 

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 20 2 22 
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OBČINA HOČE - SLIVNICA 

 
Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 1.445 30 28 40 1.543 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 29.111 614 929 218 30.872 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 
426 864 1.290 

Bibliobus 
3 13 16 

skupaj 
429 877 1.306 

Postajališče bibliobusa v Rogozi je bilo l. 2005 ukinjeno, a program  na bibliobusu beleži člane postajališča iz Rogoze, ki so sedaj aktivni v drugih enotah. 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Hoče 
4.683 15.332 20.015 360 20.375 
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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 
19.897 57.204 77.101 1.068 2.010 3.078 3.087 2.073 5.160 24.052 61.287 85.339 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 71 6 77 1524 847 2371 

Bibliobus 15 0 15 331 28 359 

skupaj 86 6 92 1855 875 2730 

 

Statistika informacij 

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ  

 

ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 

 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 

GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Hoče 514 661 1175 0 1175 45 0 53 

 
Dostopni vsi naročeni elektronski viri: Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, 

Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS INFO, 

EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, Tax Fin Lex, Encyclopedia Britannica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, 

Spletni portal Pia 
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OBČINA KUNGOTA 

Potujoča knjižnica 

 

Bibliobus  

 62  postankov, 78 ur odprtosti, 1.502 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

 bibliobusa mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jurij ob Pesnici 
12 19 31 95 177 272 0 272 742 1.240 1.982 0 5 5 77 3 80 819 1.248 2.067 

Svečina 
29 35 64 281 352 633 0 633 1.485 1.868 3.353 1 72 73 69 86 155 1.555 2.026 3.581 

Sp. Kungota 
60 7 67 581 260 841 0 841 1.762 1.810 3.572 3 4 7 87 75 162 1.852 1.889 3.741 

skupaj 
101 61 162 957 789 1.746 0 1.746 3.989 4.918 8.907 4 81 85 233 164 397 4.226 5.163 9.389 

 
Premične zbirke 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

 premične 

zbirke 
mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi vsi skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Zg. Kungota 
22 43 65 96 289 385 0 385 239 1.071 1.310 0 0 0 0 0 0 239 1.071 1.310 
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 1.112 19 14 28 1.173 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 21.137 346 959 85 22.527 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
246 304 550 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
2.756 4.013 6.769 28 6.797 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
7.678 12.871 20.549 64 297 361 659 760 1.419 8.401 13.928 22.329 
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Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 14 6 20 984 1185 2169 

 

 

Statistika informacij 

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ  

 

ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 

 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 

GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. 

DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 
mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Lovrenc  216 214 430 0 430 57 0 16 

 

 

Dostopni vsi naročeni elektronski viri: Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, 

Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS INFO, 

EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, Tax Fin Lex, Encyclopedia Britannica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, 

Spletni portal Pia 
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MESTNA OBČINA MARIBOR 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 5.654 328 0 46 6.028 

Čitalnica 210 18 0 345 573 

Pionirska knjižnica Rotovž 2.103 76 4 70 2.253 

Knjižnica Tabor 1.582 54 27 43 1.706 

Knjižnica Nova vas 2.279 529 44 83 2.935 

Pionirska knjižnica Nova vas 1.430 199 100 25 1.754 

Knjižnica Kamnica 1.043 22 70 35 1.170 

Knjižnica Pekre 864 16 41 26 947 

Knjižnica Pobrežje 1.928 31 39 56 2.054 

Knjižnica Studenci 738 10 20 21 789 

Knjižnica Tezno 1.557 30 25 44 1.656 

Izposoja na domu 0 0 0 10 10 

Filmski center 72 366 0 1 439 

Depozitarna zbirka 103 25 0 542 670 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 19.563 1.704 370 1.347 22.984 
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Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 109.585 3.164 10 335 113.094 

Čitalnica 6.483 318 0 3.319 10.120 

Pionirska knjižnica Rotovž 42.459 3.352 203 746 46.760 

Knjižnica Tabor 40.700 694 804 95 42.293 

Pionirska knjižnica Tabor 10.029 531 1 19 10.580 

Knjižnica Nova vas 44.632 7.993 816 287 53.728 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
33.913 6.341 845 68 41.167 

Knjižnica Kamnica 24.863 481 1.052 182 26.578 

Knjižnica Pekre 23.446 296 968 135 24.845 

Knjižnica Pobrežje 35.562 626 963 166 37.317 

Knjižnica Studenci 22.240 299 907 97 23.543 

Knjižnica Tezno 39.918 627 909 204 41.658 

Izposoja na domu 0 1 0 89 90 

Filmski center 51 5.935 174 3 6.163 

Depozitarna zbirka 663 250 0 1.797 2.710 

Vzajemna knjižnica 3.645 0 0 0 3.645 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 438.189 30.908 7.652 7.542 484.291 
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Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 4.203 71 2 42 4.318 

zaloga 105.024 2.155 877 159 108.215 

* 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 16 8.354 8.370 

Čitalnica 0 124 124 

Pionirska knjižnica Rotovž 2.168 978 3.146 

Knjižnica Tabor 1 2.514 2.515 

Pionirska knjižnica Tabor 358 324 682 

Knjižnica Nova vas 3 3.707 3.710 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 2.781 1.014 3.795 

Knjižnica Kamnica 325 530 855 

Knjižnica Pekre 156 385 541 

Knjižnica Pobrežje 661 1.476 2.137 

Knjižnica Studenci 97 225 322 

Knjižnica Tezno 484 1.289 1.773 

Izposoja na domu 0 30 30 

Izposoja v bolnišnico 0 190 190 

Bibliobus 201 314 515 

skupaj 7.251 21.454 28.705 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Rotovž 
5.917 138.814 144.731 265 144.996 

Čitalnica 
47 7.673 7.720 242 7.962 

Pionirska knjižnica Rotovž 
24.065 19.491 43.556 1.027 44.583 

Knjižnica Tabor 
762 37.672 38.434 1.072 39.506 

Pionirska knjižnica Tabor 
2 1 3 0 3 

Knjižnica Nova vas 
2.380 56.989 59.369 950 60.319 

Pionirska knjižnica Nova vas 
29.199 12.657 41.856 2.709 44.565 

Knjižnica Kamnica 
7.348 9.904 17.252 902 18.154 

Knjižnica Pekre 
2.226 7.054 9.280 155 9.435 

Knjižnica Pobrežje 
6.955 26.398 33.353 998 34.351 

Knjižnica Studenci 
1.469 3.791 5.260 0 5.260 

Knjižnica Tezno 
5.644 21.185 26.829 1.066 27.895 

Izposoja na domu 
0 454 454 0 454 

Izposoja v bolnišnico 
0 751 751 0 751 

Bibliobus 
1.587 2.543 4.130 1 4.131 

skupaj 
87.601 345.377 432.978 9.387 442.365 
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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 7.729 308.718 316.447 3 281 284 2.985 40.366 43.351 10.717 349.365 360.082 

Čitalnica 1 250 251 33 15.982 16.015 0 12 12 34 16.244 16.278 

Pionirska knjižnica Rotovž 82.711 46.852 129.563 852 1.265 2.117 12.980 8.977 21.957 96.543 57.094 153.637 

Knjižnica Tabor 921 71.784 72.705 120 8.479 8.599 46 2.682 2.728 1.087 82.945 84.032 

Pionirska knjižnica Tabor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 3.094 120.610 123.704 15 10.473 10.488 578 12.189 12.767 3.687 143.272 146.959 

Pionirska knjižnica Nova vas 108.833 33.157 141.990 1.186 2.127 3.313 20.886 8.349 29.235 130.905 43.633 174.538 

Knjižnica Kamnica 21.429 29.971 51.400 583 2.528 3.111 4.193 1.354 5.547 26.205 33.853 60.058 

Knjižnica Pekre 10.254 26.448 36.702 193 1.015 1.208 824 2.016 2.840 11.271 29.479 40.750 

Knjižnica Pobrežje 27.336 72.611 99.947 983 4.505 5.488 1.312 2.404 3.716 29.631 79.520 109.151 

Knjižnica Studenci 5.466 16.529 21.995 404 1.145 1.549 891 635 1.526 6.761 18.309 25.070 

Knjižnica Tezno 18.826 63.007 81.833 82 3.748 3.830 1.256 1.903 3.159 20.164 68.658 88.822 

Izposoja na domu 0 945 945 0 908 908 0 0 0 0 1.853 1.853 

Izposoja v bolnišnico 0 956 956 0 0 0 0 4 4 0 960 960 

Bibliobus 4.205 13.297 17.502 12 134 146 227 585 812 4.444 14.016 18.460 

skupaj 290.805 805.135 1.095.940 4.466 52.590 57.056 46.178 81.476 127.654 341.449 939.201 1.280.650 
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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 7 90 0 97 393 9399 0 9792 

Čitalnica 0 9 0 9 0 102 0 102 

Pionirska knjižnica Rotovž 197 5 0 202 5163 1690 0 6853 

Knjižnica Tabor 0 25 0 25 0 3003 0 3003 

Knjižnica Nova vas 12 0 0 12 22 2484 0 2506 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
201 1 0 202 6051 2982 0 9033 

Knjižnica Kamnica 42 26 0 68 1839 2515 0 4354 

Knjižnica Pekre 20 11 0 31 1371 1388 0 2759 

Knjižnica Pobrežje 39 2 0 41 2609 1763 0 4372 

Knjižnica Studenci 26 1 0 27 793 412 0 1205 

Knjižnica Tezno 24 9 0 33 737 1344 0 2081 

Knjižnični cikel 0 0 9 9 0 0 292 292 

Bibliobus 9 0 0 9      207 36 0 243 

Služba za mlade bralce 10 13 0 23 349 1262 0 1611 

skupaj 587 192 9 788 19534 28380 292 48206 
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Statistika informacij 

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ  

 

ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 

 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 

GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Rotovž 193 2266 2459 0 2445 26 40 70 

Čitalnica Rotovž 0 21 21 0 2 0 0 0 

Pionirska knjižnica Rotovž 971 303 1384 0 1384 16 0 10 

Knjižnica Tabor 20 337 357 0 356 12 2 23 

Knjižnica Nova vas 56 606 662 0 662 0 0 0 

Pionirska knjižnica Nova vas 1071 204 1275 0 1270 3 0 10 

Knjižnica Kamnica 554 236 790 0 790 120 0 84 

Knjižnica Pekre 166 160 326 0 326 3 0 10 

Knjižnica Pobrežje 357 505 862 0 862 0 0 39 

Knjižnica Studenci 405 359 746 0 764 0 0 25 

Knjižnica Tezno 161 207 368 0 367 0 0 10 

skupaj 3954 5204 9250 0 9228 180 42 281 

9158 

 

Dostopni vsi naročeni elektronski viri: Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, 

Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS INFO, 

EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, Tax Fin Lex, Encyclopedia Britannica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, 

Spletni portal Pia 
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Potujoča knjižnica 

 

Bibliobus  

155 postankov, 224 ur odprtosti, 2.293 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige   serijske publikacije  

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Bresternica 
4 27 31 51 321 372 0 372 153 1.891 2.044 0 0 0 5 16 21 158 1.907 2.065 

Brezje 
5 24 29 51 308 359 0 359 131 1.883 2.014 0 9 9 8 5 13 139 1.897 2.036 

Dogoše 
12 28 40 75 277 352 0 352 268 2.038 2.306 0 3 3 2 23 25 270 2.064 2.334 

Gaj 
4 7 11 100 212 312 0 312 232 1.212 1.444 2 1 3 13 57 70 247 1.270 1.517 

Malečnik 
115 52 167 974 206 1.180 0 1.180 2.026 1.043 3.069 8 2 10 160 31 191 2.194 1.076 3.270 

Razvanje 
16 23 39 131 250 381 0 381 610 1.512 2.122 0 51 51 26 57 83 636 1.620 2.256 

Henkel* 
0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž 
1 68 69 13 549 562 1 563 16 1.906 1.922 2 68 70 0 369 369 18 2.343 2.361 

Košaki 
11 0 11 113 37 150   150 27 699 726 0 0 0 0 15 15 27 714 741 

Konč.postajališče 
14 20 34 18 17 35 0 35 10 53 63 0 0 0 0 0 0 10 53 63 

Drugo 
19 54 73 61 366 427 0 427 732 1.060 1.792 0 0 0 13 12 25 745 1.072 1.817 

Skupaj 
201 314 515 1.587 2.543 4.130 1 4.131 4.205 13.297 17.502 12 134 146 227 585 812 4.444 14.016 18.460 

 
*Postajališče bibliobusa v Henklu je bilo leta 2007 ukinjeno,  a program na bibliobusu beleži člane postajališča, ki so sedaj aktivni 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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Premične zbirke 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

 premične 

zbirke 
mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Oddelek za 

psihiatrijo 
0 100 100 0 200 200 0 200 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300 

Bolnišnična 

šola 
213 13 226 213 471 684 0 684 698 525 1.223 0 0 0 0 0 0 698 525 1.223 

Sončni dom 
0 20 20 0 134 134 0 134 0 198 198 0 0 0 0 0 0 0 198 198 

VDC Sožitje 
0 14 14 0 93 93 0 93 0 190 190 0 0 0 0 0 0 0 190 190 

Dom starejših 

Tezno 
0 46 46 0 87 87 0 87 0 136 136 0 0 0 0 0 0 0 136 136 

Materinski 

dom 
19 17 36 19 17 36 0 36 19 17 36 0 0 0 0 0 0 19 17 36 

skupaj 
232 210 442 232 1.002 1.234 0 1.234 717 1.366 2.083 0 0 0 0 0 0 717 1.366 2.083 
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OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

 
Bibliobus 

 
112 postankov, 112 ur odprtosti, 972 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige     serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

skupaj 

drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Miklavž-

Vauhnik. 
7 44 51 94 367 461 0 461 339 1.931 2.270 4 49 53 14 20 34 357 2.000 2.357 

Dobrovce 
25 32 57 274 329 603 0 603 1.156 1.535 2.691 8 88 96 56 22 78 1.220 1.645 2.865 

Dravski dvor 
11 24 35 67 258 325 0 325 254 2.029 2.283 0 45 45 4 58 62 258 2.132 2.390 

Miklavž šola 
18 23 41 140 233 373 0 373 901 1.260 2.161 0 25 25 55 27 82 956 1.312 2.268 

Skoke 
25 28 53 173 220 393 0 393 1.198 1.421 2.619 3 25 28 81 23 104 1.282 1.469 2.751 

skupaj 
86 151 237 748 1.407 2.155 0 2.155 3.848 8.176 12.024 15 232 247 210 150 360 4.073 8.558 12.631 

 

 



 20 

OBČINA PESNICA 

 
Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 1.025 19 15 18 1.077 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 19.592 355 874 57 20.878 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 4.203 71 2 42 4.318 

zaloga 105.024 2.155 877 159 108.215 

* 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 
103 234 337 

Bibliobus 
241 104 345 

skupaj 
344 338 682 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Pesnica 
1.311 3.374 4.685 485 5.170 

Bibliobus 
2.247 953 3.200 1 3.201 

skupaj 
3.558 4.327 7.885 486 8.371 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 
4.442 12.265 16.707 184 188 372 460 504 964 5.086 12.957 18.043 

Bibliobus 
9.326 7.979 17.305 5 200 205 473 443 916 9.804 8.622 18.426 

skupaj 
13.768 20.244 34.012 189 388 577 933 947 1.880 14.890 21.579 36.469 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 4 1 5 651 1204 1855 

Bibliobus 4 0 4 109 15 124 

skupaj 8 1 9 760 1219 1979 
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Statistika informacij 

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ 

 

ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 

 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 

GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Pesnica 187 95 282 0 282 0 0 7 

 

Dostopni vsi naročeni elektronski viri: Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, 

Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS INFO, 

EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, Tax Fin Lex, Encyclopedia Britannica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, 

Spletni portal Pia 

 

 

Potujoča knjižnica 

 

Bibliobus 

64 postankov, 86 ur odprtosti, 1.601 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           

 

    knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jakobski Dol 
142 49 191 1.446 340 1.786 1 1.787 6.801 2.310 9.111 3 1 4 169 108 277 6.973 2.419 9.392 

Jarenina 
16 27 43 45 146 191 0 191 201 1.347 1.548 0 181 181 16 103 119 217 1.631 1.848 

Pernica 
83 28 111 756 467 1.223 0 1.223 2.324 4.322 6.646 2 18 20 288 232 520 2.614 4.572 7.186 

skupaj 
241 104 345 2.247 953 3.200 1 3.201 9.326 7.979 17.305 5 200 205 473 443 916 9.804 8.622 18.426 
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Premične zbirke 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   vse gradivo   

 premične zbirke 
mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dom starejših 

Idila 
0 18 18 0 142 142 0 142 0 317 317 0 0 0 0 0 0 0 317 317 

 

Prireditve in dejavnosti na postajališčih bibliobusa 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jakobski Dol 1 0 1 16 1 17 

Jarenina 0 0 0 0 0 0 

Pernica 3 0 3 93 14 107 

skupaj 4 0 4 109 15 124 
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OBČINA RAČE - FRAM 

 
Bibliobus 

 

88 postankov, 110 ur odprtosti,  1.248 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Fram 
25 43 68 291 467 758 0 758 1.814 2.432 4.246 2 9 11 54 35 89 1.870 2.476 4.346 

Podova 
22 25 47 176 194 370 0 370 1.384 1.653 3.037 0 14 14 77 79 156 1.461 1.746 3.207 

Rače 
21 57 78 232 622 854 0 854 1.482 4.232 5.714 8 75 83 80 63 143 1.570 4.370 5.940 

Sp. Gorica 
19 11 30 134 187 321 0 321 535 1.566 2.101 0 40 40 15 21 36 550 1.627 2.177 

skupaj 
87 136 223 833 1.470 2.303 0 2.303 5.215 9.883 15.098 10 138 148 226 198 424 5.451 10.219 15.670 
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OBČINA RUŠE 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 1.377 26 25 38 1.466 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 727 9 33 12 781 

skupaj 2.104 35 58 50 2.247 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 29.722 736 1.003 174 31.635 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 16.651 230 912 66 17.859 

skupaj 46.373 966 1.915 240 49.494 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
365 913 1.278 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
93 120 213 

skupaj 
458 1.033 1.491 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Ruše 
4.663 13.248 17.911 303 18.214 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
1.142 2.908 4.050 23 4.073 

skupaj 
5.805 16.156 21.961 326 22.287 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
16.783 41.518 58.301 535 2.073 2.608 2.836 1.647 4.483 20.154 45.238 65.392 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 4.383 10.040 14.423 120 669 789 1.015 556 1.571 5.518 11.265 16.783 

skupaj 
21.166 51.558 72.724 655 2.742 3.397 3.851 2.203 6.054 25.672 56.503 82.175 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 57 10 67 1208 573 1781 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 
7 7 14 425 943 1368 

skupaj 64 17 81 1633 1516 3149 

 

 



 27 

Statistika informacij 

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ 

 

ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 

 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 

GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. 

DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 
mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Ruše 257 347 604 0 604 0 0 11 

Knjižnica Bistrica ob 

Dravi 
68 57 125 0 125 2 0 2 

Skupaj: 325 404 729 0 729 2 0 13 

 729  

 

 

Dostopni vsi naročeni elektronski viri: Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, 

Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS INFO, 

EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, Tax Fin Lex, Encyclopedia Britannica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, 

Spletni portal Pia 
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 
1.571 27 33 0 1.631 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 
2.599 28 73 0 2.700 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 4.203 71 2 42 4.318 

zaloga 105.024 2.155 877 159 108.215 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Potujoča knjižnica 

 

Bibliobus  

42 postankov, 79 ur odprtosti,  839 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Selnica ob Dravi 
55 38 93 345 530 875 0 875 1.639 3.340 4.979 15 1 16 108 132 240 1.762 3.473 5.235 

Fala 
11 9 20 105 219 324 0 324 382 1.391 1.773 0 0 0 12 131 143 394 1.522 1.916 

skupaj 
66 47 113 450 749 1.199 0 1.199 2.021 4.731 6.752 15 1 16 120 263 383 2.156 4.995 7.151 

 

 

Premične zbirke 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

 premične 

zbirke 
mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Gradišče na 

Kozjaku 
0 17 17 0 140 140 0 140 0 487 487 0 0 0 0 0 0 0 487 487 
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OBČINA STARŠE 

 
Bibliobus 

 

128 postankov, 160 ur odprtosti, 2.022 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Brunšvik 
17 14 31 187 177 364 0 364 1.289 829 2.118 3 3 6 116 29 145 1.408 861 2.269 

Marjeta 
18 40 58 126 239 365 0 365 524 1.531 2.055 36 35 71 8 32 40 568 1.598 2.166 

Prepolje 
19 24 43 134 303 437 0 437 553 1.348 1.901 1 12 13 60 15 75 614 1.375 1.989 

Rošnja 
22 32 54 187 245 432 0 432 932 1.216 2.148 4 10 14 49 104 153 985 1.330 2.315 

Starše 
18 47 65 149 424 573 2 575 1.094 2.689 3.783 7 21 28 17 31 48 1.118 2.741 3.859 

Zlatoličje 
26 30 56 165 283 448 0 448 997 1.376 2.373 4 16 20 41 50 91 1.042 1.442 2.484 

skupaj 
120 187 307 948 1.671 2.619 2 2.621 5.389 8.989 14.378 55 97 152 291 261 552 5.735 9.347 15.082 
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OBČINA ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 1.467 29 40 48 1.584 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 24.207 470 847 185 25.709 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 4.203 71 2 42 4.318 

zaloga 105.024 2.155 877 159 108.215 

* 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 
309 419 728 

Bibliobus 
119 160 279 

skupaj 
428 579 1.007 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Šentilj 
4.725 8.054 12.779 388 13.167 

Bibliobus 
1.163 1.248 2.411 1 2.412 

skupaj 
5.888 9.302 15.190 389 15.579 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 
15.613 28.297 43.910 291 2.637 2.928 2.551 1.243 3.794 18.455 32.177 50.632 

Bibliobus 
4.550 7.472 12.022 9 63 72 312 247 559 4.871 7.782 12.653 

skupaj 
20.163 35.769 55.932 300 2.700 3.000 2.863 1.490 4.353 23.326 39.959 63.285 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 57 8 65 1781 1354 3135 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 57 8 65 1781 1354 3135 
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Statistika informacij 

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ 

 

ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 

 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 

GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Šentilj 343 241 584 0 584 89 0 62 

 

 

Dostopni vsi naročeni elektronski viri: Finance, Podjetnik, Kapital, Dnevnik, Uradni list Online, Evropski pravni vestnik, Uradne objave, 

Knjižničarske novice, Poslovni vodnik po evropskem pravu, Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Spletno Delo, IUS INFO, 

EBSCOhost, Poslovni splet GV IN, Večer, Tax Fin Lex, Encyclopedia Britannica, Grove Music Online, Grove Art Online, Sodobna pedagogika, 

Spletni portal Pia 

 

Bibliobus 

 

87 postankov, 109 ur odprtosti, 1.986 km 

 
    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Ceršak 
21 25 46 136 204 340 0 340 863 766 1.629 0 4 4 50 15 65 913 785 1.698 

Selnica ob 

Muri 
4 18 22 61 210 271 0 271 206 1.011 1.217 3 9 12 8 13 21 217 1.033 1.250 

Sladki Vrh 
39 87 126 380 554 934 0 934 1.783 3.789 5.572 4 46 50 132 140 272 1.919 3.975 5.894 

Zg. Velka 
55 30 85 586 280 866 1 867 1.698 1.906 3.604 2 4 6 122 79 201 1.822 1.989 3.811 

skupaj 
119 160 279 1.163 1.248 2.411 1 2.412 4.550 7.472 12.022 9 63 72 312 247 559 4.871 7.782 12.653 
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OBČINE NA OBMOČJU KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA 

 

Bibliobus  

 

147 postankov, 215 ur odprtosti, 4.030 km 

 
    člani     obisk                    izposoja         

postajališče          

 

     knjige      serijske publikacije   

neknjižno 

gradivo   

vse 

gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Črešnjevec 
46 21 67 375 287 662 0 662 709 2.739 3.448 0 2 2 15 30 45 724 2.771 3.495 

Impol 
0 60 60 51 716 767 0 767 66 4.898 4.964 0 15 15 1 81 82 67 4.994 5.061 

Laporje 
52 22 74 247 264 511 0 511 573 2.111 2.684 0 0 0 50 25 75 623 2.136 2.759 

Sp. Polskava 
69 12 81 871 235 1.106 0 1.106 1.504 1.365 2.869 10 17 27 112 32 144 1.626 1.414 3.040 

Šmartno na P. 
40 15 55 414 177 591 0 591 1.271 1.518 2.789 3 2 5 347 74 421 1.621 1.594 3.215 

Zg. Ložnica 
35 12 47 241 149 390 0 390 498 2.015 2.513 1 4 5 10 64 74 509 2.083 2.592 

*Veliko Tinje 
7 1 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oplotnica 
19 8 27 275 157 432 0 432 896 1.266 2.162 0 1 1 67 45 112 963 1.312 2.275 

skupaj 
268 151 419 2.475 1.985 4.460 0 4.460 5.517 15.912 21.429 14 41 55 602 351 953 6.133 16.304 22.437 

 
*Postajališče bibliobusa na Velikem Tinju je bilo z letom 2011 ukinjeno,  a program na bibliobusu beleži člane postajališča, ki so sedaj aktivni v drugih enotah  
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