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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 

 

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 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. 

Število redno zaposlenih (nedoločen in določen čas): 91 

Javna dela: 7 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje: 

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

4/2010, 20/2011, 111/2013 

 Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001 

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

67/2007,94/2007 

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS 29/2003 

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

70/2008, 80/2012 

 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, URL RS 88/2003 

 Pravilnik o razvidu knjižnic, URL RS 105/2003 

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

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

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

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

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

90/2007 

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

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

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

Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj) 

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

 Strateški načrt 2010 – 2013, MK Predpis št. 5/2 

 Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja. 

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

Prebivalci naj knjižnico v svojem okolju prepoznavajo kot živahno in dinamično središče, kjer se 

počutijo vredne in varne, ki navdihuje in prinaša spremembe v njihovo življenje, ki omogoča osebno 

rast, vseživljenjsko učenje, aktivno državljanstvo, demokratično vključevanje v procese odločanja v 

družbi, prijetno in koristno preživljanje prostega časa in druženje, ter kot inovativno in kreativno 

središče, kjer usklajeno uporabljajo fizični in virtualni prostor, ter jih spodbuja k razvijanju njihovih 

osebnih potencialov.  

 

POSLANSTVO IN VREDNOTE 
 

Spodbujamo vseživljenjsko učenje, raziskovanje in lastno ustvarjalnost. Ponujamo druženje in 

aktivno preživljanje prostega časa. Svetujemo in pomagamo pri iskanju dostopa do znanja. Širimo  

doživetja na srečanjih z ustvarjalci, predavanjih, delavnicah, krožkih. Odpiramo prostor idejam in 

dajemo pobude za oblikovanje polnejšega življenja v družbi. Naša vrata so odprta za prebivalce vseh 

starosti.  

Naše vrednote so strokovnost, prijaznost in spoštovanje. 

 

DRUŽBENA ODGOVORNOST 

Družbena odgovornost je vgrajena v poslanstvo knjižnice, saj z uporabnikom  vzpostavlja oseben, 

dinamičen in dolgotrajen, tako rekoč vseživljenjski odnos. Na razpolago je vsem družbenim skupinam 

skoraj vse dni v letu in 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 tudi 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 kaže družbena vrednost 

knjižnice, saj vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, izobraževalnih, intelektualnih, 

zgodovinskih in drugih kompetenc posameznika, na kakovost življenja posameznikov in skupnosti ter 

skozi vse to na izboljšanje medčloveških odnosov, socialno vključenost ranljivih skupin, boljšo 

informacijsko pismenost in bralne sposobnosti. 
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KAKO SMO V PRAZNIČNEM LETU SKUPAJ 

RASLI? OCENA DELA 

 

Leto 2014 je Mariborsko knjižnico zaznamovalo s praznovanjem 65-letnice ustanovitve. Čeprav se je 

jubilej navzven manifestiral zlasti skozi program prireditev in dogodkov, pa je zarezal tudi v globino 

in posegel na skoraj vsa področja našega delovanja. Poživil je preizpraševanje položaja in vloge v 

okolju, kjer delujemo, obudil je interes za našo materialno in duhovno dediščino, predvsem pa je 

sprostil veliko kreativne energije, ki se je skozi vse leto kazala v najrazličnejših idejah, pristopih in 

realizacijah. Središče praznovanja jubileja sta tvorila dva medsebojno povezana idejna sklopa: na eni 

strani smo želeli znova opozoriti na nevzdržno infrastrukturno situacijo na Rotovškem trgu in temu kot 

kontrast izpostaviti našo potenco in vitalnost ter jasno vizijo, ki jo premoremo, po drugi strani pa smo 

praznovanje razširili na celotno knjižnično mrežo ter tako financerjem pokazali, da naš fokus sega tudi 

onkraj mestnih meja. Z razvojnega in infrastrukturnega vidika so krajevne knjižnice v zadnjih letih 

namreč v ospredju. Močno so zvezane z lokalnim okoljem in (so)delujejo kot inovatorke in 

promotorke krajev ter kot varuhinje in negovalke krajevne dediščine in identitete.  

Z vidika prireditev in dogodkov, ki smo jih izpeljali v prazničnem letu, lahko govorimo o uspehu. Z 

novimi in osveženimi pristopi, kvantiteto in kvaliteto, ki se lahko primerja z letom kulturne 

prestolnice, predvsem pa z ubranim in predanim delom smo letvico spet dvignili za stopnjo više. Prvič 

smo celoletni program vezali na skupni imenovalec, katerega jedro je bila številka 65. Ta je bila rdeča 

nit več skupnih razstav, od 65 sladkih, s katero smo že konec leta 2013 napovedali praznovanje 

jubileja in zbirali najboljše recepte, do 65 ljubezenskih, ko smo zbirali najlepše ljubezenske pesmi po 

mnenju knjižničarjev in uporabnikov, če omenimo le dva sklopa. 

Hrbtenico praznovanja je predstavljal cikel 65 obrazov Mariborske knjižnice. Šlo je za 

izbor 65 osebnosti, ki so na najrazličnejše načine povezane s knjižnico, mestom in regijo. 

Vsako od njih smo predstavili bodisi preko klasičnega pogovora ali predavanja (v okviru 

Literarnih postaj in Odprtih horizontov), bodisi preko delavnic, Bralnega kluba, okrogle mize, 

razstave, projekcij dokumentarnih filmov, literarnega sprehoda in koncerta. Ob koncu leta 

smo številko 65 celo presegli in tako v 2015 nadaljujemo s poglabljanjem vezi in 

navezovanjem stikov z ljudmi, ki v okolju pomenijo dodano vrednost. Na seznamu so se 

večinoma znašli kulturniki in ugledna imena s širšega področja humanistike ter najrazličnejši 

strokovnjaki in kreativci, tudi ambasadorji knjižnice in nekatera zaslužna domača 

bibliotekarska imena. Trajnostno smo projekt zaokrožili s portretnimi fotografijami obrazov, 

za katere je poskrbel mojster fotografije Branimir Ritonja iz Foto kluba Maribor, in njihovo 

uvrstitvijo v spletni biografski leksikon Štajerci.si, ki bo zaživel v letu 2015. 

Skozi vse te aktivnosti smo želeli okrepiti zavedanje, da je sodobna knjižnica ključni strateški gradnik 

uravnotežene družbe, in zagotovo smo uspeli vsaj nekoliko vplivati na odločevalce. Rotovški trg je 

sredi leta dobil novo podobo, ki sicer žal ni celovita in ne temeljita, vseeno pa vsaj na prvi pogled 
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popravlja podobo enega najlepših mestnih trgov. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za novo osrednjo 

knjižnico, problem knjižnice in občanov pa ostaja in v sedanjih prostorskih pogojih knjižnica nima 

nobene perspektive. Po drugi strani pa se nam je na obrobju mesta posrečil veliki met: ob koncu leta 

smo na novi, primernejši lokaciji in v dostopnih pritličnih prostorih odprli Knjižnico Pekre. Država in 

lokalne skupnosti so dale zeleno luč za novi bibliobus, z lastnimi sredstvi pa smo uspeli izpeljati celo 

vrsto vzdrževalnih del v nekaterih naših zunanjih enotah. 

Lokalne skupnosti pa tudi Ministrstvo za kulturo so, ne glede na zakonska določila, v zadnjih letih 

zelo skrčili redno financiranje dejavnosti. V letu 2014 so tako zagotovili le še 57,7 % potrebnega 

minimalnega standarda za redno dejavnost. Samo na področju nabave knjižničnega gradiva je bilo za 

10 % manj sredstev kot leto prej, zato tudi nismo v celoti zadostili zahtevam minimalnih standardov 

nakupa, 250 enot na 1000 prebivalcev in še vedno se nismo vrnili na dosežen prirast leta 2010.  

Z uvedbo članarine smo nadomestili le zelo majhen delež manjkajočih sredstev (3,9 % vseh 

prihodkov) in v letu 2014 se je delež članov v primerjavi z 2013 še dodatno zmanjšal, saj nekateri 

poskušajo zaobiti članarino in si zanje na svoje članske izkaznice gradivo izposojajo družinski člani,  

vse več pa je občanov, ki članarine ne zmorejo plačati. Tako imamo na eni strani manj prihodka od 

članarin, na drugi strani pa skoraj nezmanjšan obisk knjižnice v primerjavi s prejšnjimi leti, vse več 

obiskovalcev na prireditvah,  ki so za vse še vedno brezplačne, vse več dostopov do gradiva po 

elektronski poti, pa tudi število izposojenega fizičnega gradiva se le malo zmanjšuje. K manjšemu 

upadu obiskovalcev knjižnice zagotovo prispevajo pretesni, dotrajani in neprivlačni prostori osrednje 

knjižnice. 

Težavo predstavlja tudi dejstvo, da občine skoraj ne namenjajo sredstev za vzdrževanje prostorov in 

smo prisiljeni del sredstev od članarin, ki naj bi bila za nakup gradiva, namenjati tudi za to, da sicer 

dotrajani prostori sploh še zdržijo. 

Vrtimo se torej v začaranem krogu, iz katerega bo mogoče izstopiti šele z novimi prostorskimi pogoji, 

ki bodo omogočali, da se bodo ljudje lahko v knjižnici zadrževali, nemoteno brskali po gradivu, 

uporabljali računalnike, se družili, delali, študirali… Da bi se to uresničilo, pa investitor, Mestna 

občina Maribor, ne bi smela niti trenutka več odlašati. Če namreč celovite rešitve ne bo v letu dni, bo 

treba najti vsaj neko začasno rešitev, sicer bo knjižnica morala zapreti svoja vrata. To pa bi bil skrajni 

ukrep, ki bi pomenil za že sicer osiromašeni Maribor dodaten udarec. Knjižnica vendarle predstavlja 

osnovno kulturno infrastrukturo, bazo in podstat za vsa druga kulturna in umetniška področja. Vsak 

vložen evro vanjo se povrne v okolje štiri krat in vsakemu posamezniku, ki si letno izposodi samo 10 

enot gradiva, se plačana članarina samo pri gradivu povrne vsaj štirinajst krat letno. Te podatke lahko 

izmerimo in izračunamo. Kaj pa druge, mehkejše koristi za posameznika in družbo, ki niso merljive? 

Koliko znanja se je iz gradiva v knjižnici prelilo v glave? Kako je naše uporabnike prevzela glasba ali 

filmi, ki so si jih izposodili v knjižnici? Kako se je bogastvo igrač iz igroteke odrazilo v bistrih glavah 

malih in velikih otrok in koliko vznemirjenja so doživeli obiskovalci pravljičnih popotovanj? To lahko 

le slutimo… 

Kdaj bo družba začela knjižnico in kulturo na sploh gledati kot na dodano vrednost in ne kot na 

strošek?  
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DOSEGANJE NAČRTOVANIH CILJEV 

Kljub slabemu finančnemu položaju smo pri delu sledili prioritetam v Strateškem načrtu 

Mariborske knjižnice za obdobje 2014-2020 in si prizadevali uresničiti cilje in nalogam, ki smo si 

jih zadali s Programom dela za 2014.  

Prioritete programa Mariborske knjižnice za leto 2014: 

 strokovna prizadevanja za ohranitev obstoječe knjižnične mreže in nemoteno zagotavljanje 

izvajanja knjižnične dejavnosti v mreži, s poudarkom na redni odprtosti osrednje in krajevnih 

knjižnice,  

 ohranitev števila zaposlenih,  

 pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo ter izvedbene dokumentacije,  

 nakup novega bibliobusa,  

 pridobitev novih prostorov za Knjižnico Pekre,  

 nujno tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov  

smo realizirali v celoti. Prav tako smo dosegli nezmanjšan obseg financiranja. 

 
Drugi načrtovani cilji v programu dela za 2014  Realizacija/stanje 

Začasna ureditev skladiščnih prostorov in učilnic na Rotovškem trgu za premostitev 

prostorskih težav do začetka investicije 

Realizirano 

Nabava klimatskih naprav Realizirano 

Dejavnosti ob 65-letnici knjižnice in skozi njih promocija knjižnice Realizirano 

Ohranitev nivoja strokovnega usposabljanja zaposlenih,  Realizirano, velik 

poudarek na internih 

izobraževanjih 

Hitra in strokovna obdelava knjižničnega gradiva, pravočasno in strokovno izločanje 

ter odpis starega in poškodovanega gradiva v skladu s pravilnikom Narodne in 

univerzitetne knjižnice in internimi predpisi 

Realizirano 

Virtualizacija strežnikov  Realizirano 

Ureditev IS Mariborske knjižnice skladno z zahtevami standarda ISO 27001  

 

Zahteve standarda 

upoštevane pri rednih 

nalogah in vključene v 

posodobitve 

Priprave na on-line izposojo na novem bibliobusu Realizirano 

5 številk internega glasila Informator Realizirano 

Redno obveščanje uporabnikov o novitetah z anotacijami, seznami novosti in preko 

domače spletne strani 

Realizirano 

Posredovanje informacij o ponudbi storitev knjižnice, objave v različnih medijih, na 

sejmih, predstavitvah itd 

Realizirano 

Notranje komuniciranje: redni sestanki po oddelkih in vseh zaposlenih Realizirano 

Tri številke revije Otrok in knjiga Realizirano 

Ohranitev števila zaposlenih v knjižnici Realizirano 

Ažuriranje internih pravilnikov in dokumentov  

 

Pravilnik o odpisu 

knjižničnega gradiva, 

Navodila za odpis in 

obrazec 

Promocijsko gradivo za uporabnike Delno realizirano zaradi 

pomanjkanja finančnih 

sredstev 
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Prehod na COBISS 3/Katalogizacijo v odvisnosti od uporabnosti programske opreme 

IZUM 

Prenos v 2015 

Načrtovanje spremembe domene elektronske pošte v uporabniško bolj prepoznavno 

in prijazno obliko (vezano na optimizacijo nove strežniške postavitve) 

Ni realizirano,  prenos v 

leto 2015 

Prenova vmesnika na spletni strani knjižnice z namenom izboljšanja dostopnosti in 

preglednosti informacij, delno 

1. faza – projektna 

dokumentacija za novo 

spletno stran 

Potrditev in realizacija novih dokumentov Profil enote, Nabavna politika Mariborske 

knjižnice 

Pripravljen obrazec 

profil enote– 

računalniško oblikovanje 

in organizacija vnosa 

podatkov se nadaljuje v 

2015 

Začetek prenove dokumenta Sistemizacija in notranja organizacija dela Ni realizirano 

Obiskovalcem knjižnice zagotavljati podatke o možnostih dostopa do knjižnice peš, s 

kolesom ali javnim prevozom, delno 

Realiziran le zavihek na 

spletni strani 

 

Promocija trajnostnih načinov dostopanja do knjižnice in s tem vplivanje na 

osveščenost uporabnikov o pomenu mobilnosti 

Ni realizirano 

 

 

Samo delno smo uresničili načrtovane akcije za pridobitev donacij in sponzorskih sredstev, saj smo na 

zahtevo sveta knjižnice prekinili sodelovanje s Spem prav na področju priprave strategije sponzorstva. 

Pridobili smo sponzorske storitve v vrednosti skupaj okoli 10.400 EUR (celoletno spremljanje objav 

Pressclipping in 2 dni prireditveni prostor v Europarku za izvedbo akcije Voziček, poln knjig) ter 

nekaj manjših donacij in sponzorstev za Mesec Mariborske knjižnice in druge dogodke. 

Delno uspešni smo bili tudi pri realizaciji nakupa oziroma prirasta knjižničnega gradiva, ki je bil 70 % 

načrtovanega minimalnega standarda (250 enot na 1000 prebivalcev).  

Z letnim programom dela 2014 smo sledili ciljem in aktivnostim, načrtovanim v Strateškem načrtu 

Mariborske knjižnice 2014-2020. Dosegli smo večino zastavljenih ciljev in izvedli aktivnosti, 

načrtovane v okviru posameznih ciljev za leto 2014: 

 
Strateško področje 1: Ohranitev in izgradnja knjižnične mreže 

Aktivnosti v okviru posameznih ciljev Realizacija/stanje 

Pridobitev veljavnega gradbenega dovoljenja za gradnjo nove osrednje knjižnice Realizirano 

Zagotovitev najnujnejše knjižnične opreme za Knjižnico Pobrežje in preselitev 

Knjižnice Pekre na novo lokacijo ter njena ureditev 

Realizirano 

Knjižnica Selnica - zbor izvajalca gradbenih in obrtniških del, gradnja kulturnega 

doma in oprema, priprava zbirke gradiva 

Realizirano, se 

nadaljuje do planirane 

otvoritve v 2015 

Novi bibliobus Realizirano 

 

Strateško področje 2: Organizacija in delovanje knjižnice 

Aktivnosti v okviru posameznih ciljev Realizacija/stanje 

Proučitev veljavne sistemizacije in analiza delovnih procesov in obremenitev 

zaposlenih, priprava predlogov novih rešitev za optimizacijo delovnih procesov 

(načrtovano 2014/2015) 

Nerealizirano v 2014 

Proučitev modela izobraževanja in prenosa znanja (načrtovano 2014/2016) Nerealizirano v 2014  

Prenos znanja , dobrih praks in strokovne pomoči med knjižnicami na območju ter 

drugimi osrednjimi območnimi knjižnicami 

Realizirano v okviru 

nalog OOK 
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Opredelitev prostovoljstva v Pravilniku o delovnih razmerjih in izdelava Pravilnika 

o prostovoljstvu 

 

Realizirana opredelitev 

v Pravilniku o delovnih 

razmerjih 

Priprava kreativnega koncepta in strategije sponzorstev (načrtovano od 2014/2016) Delno realizirano - na 

zahtevo sveta knjižnice 

prekinili sodelovanje s 

Spem na področju 

priprave strategije 

sponzorstva. 

Manjše raziskave med uporabniki, člani in nečlani   2014 nismo izvedli 

 

Manjše raziskave (vprašalniki) med zaposlenimi 

 

Realizirano: Delovna 

skupina za kadre: 

vprašalnik o učinkih 

izobraževanja med 

zaposlenimi 

Redno spremljanje in analize zunanjega in notranjega okolja - Profil enote Realizirana priprava 

obrazca Profil enote 

Notranja in zunanja presoja poslovanja Realizirano 

Posodobitev dokumentov s področja uporabe informacijske tehnologije 

 

 

 

Realizirana priprava 

nabora dokumentov za 

posodobitev in pregled 

dokumentov 

Popis in analiza stanja IKT opreme v organizacijskih enotah knjižnice. Analiza 

stanja varnosti IKT sistema. Popis in analiza bosta pripravljena skladno s 

priporočili OOK 

Realizirano 

 

Strateško področje 3: Upravljanje knjižnične zbirke 

Aktivnosti v okviru posameznih ciljev Realizacija/stanje 

Obrazec Profil enote Realizirano: obrazec in 

navodila 

Oblikovanje knjižnične zbirke za knjižnico v Selnici ob Dravi Realizirano 

Sanacija knjižnične zbirke nekdanje Pionirske knjižnice Tabor (načrtovano od 

2014/2016) 

Realizirano, se 

nadaljuje 

Sanacija knjižnične zbirke Potujoče in nekdanje Vzajemne knjižnice (načrtovano 

od 2014/2016) 

2104 nismo pričeli 

Prehod na COBISS3/Katalogizacija (načrtovano od 2014/2015) 2104 nismo pričeli 

Oprema knjižničnega gradiva z nalepko VELIKE ČRKE in z nalepko POVEČANI 

TISK in piktogramom – lupo‐za slabovidne  uporabnike 

Realizirano 

 

Strateško področje 4: Storitve za vse skupine aktivnih in potencialnih uporabnikov knjižnice 

Aktivnosti v okviru posameznih ciljev Realizacija/stanje 

Zbirka igrač – Igroteka in igralnice. Dan igrotekarjev – 1 dan v vsakem letu Realizirano 

Zbirka igrač – Igroteka in igralnice. Srečanje slovenskih »igrotekarjev« ‐ 1 dan v 

vsakem letu 

 

Nerealizirano 

Zbirka igrač – Igroteka in igralnice. Predstavitve in pogovori za mlade in odrasle 

 

Realizirano 

Zbirka igrač – Igroteka in igralnice. Virtualni kotiček na spletu ‐ interaktivna 

komunikacija z uporabniki 

Nerealizirano 

Zdravstveni kotiček.  Srečanja strokovnjakov ‐ 2x letno  Realizirano 

Zdravstveni kotiček. Virtualni kotiček na spletu – interaktivna komunikacija z 

uporabniki 

Nerealizirano 
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Filmska zbirka – Filmoteka. Letni filmski ciklusi filmskih produkcij, pogovori o 

filmih, povezovanje z drugimi ustanovami s področja filma 

Realizirano: Cikel 

ruskega filma, 

Risankaaa!, Festival 

rock´n´ roll filma 

Filmska zbirka – Filmoteka. Virtualni kotiček na spletu – interaktivna 

komunikacija z uporabniki. 

Nerealizirano 

Informacijsko opismenjevanje uporabnikov: Delavnice informacijskega 

opismenjevanja za OŠ in SŠ 

Realizirano 

Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel Realizirano 

Literarne postaje in Literarni horizonti, Pravljična dan s pravljično šolo, dejavnosti 

in prireditve domoznanskega značaja v enotah, tudi v povezavi s programom OOK, 

prireditve in dejavnosti po posameznih enotah – v skladu z letnim načrtom, cikli 

pravljičnih večerov za odrasle v sodelovanju z drugimi knjižnicami 

Realizirano 

Izposoja v bolnišnico in Izposoja na domu Realizirano v obsegu, 

ki ga dopušča 

kadrovska pokritost 

 

Potujoča knjižnica (Varstveno delovni center Polž), premične zbirke za ranljive 

skupine, prilagojene oblike dejavnosti za ranljive skupine 

Realizirano 

Digitalizacija vsaj ene zbirke (zgodbe) in digitalnega dokumenta domoznanskega 

značaja na portalih letno in promocija zbirk na območju 

Realizirano 

 

Strateško področje 5: Virtualna knjižnica, knjižnica na daljavo 

Aktivnosti v okviru posameznih ciljev Realizacija/stanje 

Portal knjižnice Realizirana priprava 

projektne dokumen. 

Sodelovanje pri uresničevanju ciljev področja Knjižnice v E‐okolju v okviru 

Strategije osrednjih območnih knjižnic Slovenije 2014‐2020 

Priprava strategije 

OOK na slovenskem 

nivoju se je v letu 2014 

ustavila 

Portal ZnaniSlovenci.si (priprava vsebin, določitev uredništva, aktiviranje 

vmesnika in urednikovanje) 

Realiziran pričetek 

priprave vsebin 

Portal Dobre knjige.si (določitev uredništva, aktiviranje vmesnika, urednikovanje)  Realizirano 

 

Strateško področje 6: Promocija knjižnice, založniška dejavnost 

Aktivnosti v okviru posameznih ciljev Realizacija/stanje 

Dan Mariborske knjižnice in Dan slovenskih splošnih knjižnic Realizirano 

Revija Otrok in knjiga (3 številke) in Informator-interno glasilo (5 številk) Realizirano 

Informativni material, zloženke in drugi promocijski material za uporabnike Delno realizirano – 

pomanjkanje finančnih 

sredstev 

 

Iz primerjave načrtovanih in realiziranih ciljev in načrtov iz strategije je razvidno, da le zelo majhen 

del nalog ni bil opravljen. Razlog je predvsem v pomanjkanju finančnih sredstev in kadrovskih 

zmogljivosti. Večino nalog, ki niso bile do konca opravljene, smo vsaj začeli in jih bomo nadaljevali v 

letu 2015. Za revidiranje internega dokumenta Sistemizacija in notranja organizacija dela pa v tem 

trenutku ni najprimernejši čas zaradi zakonskih omejitev interventne plačne zakonodaje. 
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KNJIŽNICA V ŠTEVILKAH 
 

Prirast knjižničnega gradiva – naslovi 

 

 nakup dar 

obvezni 

izvod 

lastna 

izdaja 

 

skupaj 

knjige 3.789 2.740 1.029 0 7.558 

neknjižno gradivo 1.230 226 138 0 1.594 

serijske publikacije 216 84 491 2 793 

skupaj 5.235 3.050 1.658 2 9.945 

 

Prirast knjižničnega gradiva – izvodi 
 

 nakup 

 

dar 

obvezni 

izvod 

lastna 

izdaja 

 

skupaj 

knjige 26.569 3.620 1.616 0 31.805 

neknjižno gradivo 2.754 292 247 0 3.293 

serijske publikacije 747 180 644 20 1.591 

skupaj 30.070 4.092 2.507 20 36.689 

 

Obseg knjižnične zbirke 
 

  izvodi 

knjige 732.628 

neknjižno gradivo 53.500 

serijske publikacije 9.461 

skupaj 795.589 

 

Elektronsko gradivo 

 

Zbirka št.  naslovov 

e-knjige Biblos 317 

e-knjige Ebsco host 30.900 

podatkovne zbirke 9 

e-serijske publikacije 10 
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Člani  
 

 

Obisk 

 

  mladi odrasli skupaj 

 

drugi* 

 

vsi skupaj 

Fizični obisk: 143.754 439.738 583.492 10.639 594.131 

- obisk knjižnice 116.189 389.496 505.685 10.639 516.324 

- obisk prireditev 27.138 39.386 66.524 / 66.524 

obisk študijskih krožkov  / 8.849 8.849 / 8.849 

- obisk postajališč premičnih zbirk 427 2.007 2.434 0 2.434 

Virtualni obisk/evidentiran: 10.582 82.968 93.550 10.639 93.550 

- Cobiss/Opac (Moja knjižnica) 10.572 82.854 93.426 0 93.426 

- Bibliofon 10 114 124 0 124 

 

Obisk spletne strani: vsaj 200.430  
Z uvedbo »piškotkov« lahko štejemo le tiste obiskovalce, ki jih ob dostopu potrdijo, vsi drugi ostanejo 

neevidentirani, zato je podatek lahko le ocena. 

 

Dostopi do naročenih elektronskih virov: vsaj 9.076 

Število prvih prijav v oddaljenem dostopu: 3.902 
Za Encyclopedia Brittanica, Ebsco host točen podatek dostopov, za Grove Art in Grove Music samo za prve tri 

mesece, za Večer, IUS Info, FinD, Tax Fin Lex znan samo prvi dostop do zbirke, ne pa tudi konkretna uporaba 

posameznega naslova, ocenjujemo, da je število znatno večje. 

 

Število vseh posredovanih informacij: 19.886 

Število domoznanskih informacij: 599 

Število posredovanih informacij v okviru storitve “Vprašaj knjižničarja”: 10 
 

*Drugi: obiskovalci/nečlani in obiskovalci/člani, ki ob obisku knjižnice/čitalnice niso predložili članske 

izkaznice. 

 

mladi       odrasli     skupaj 

predšolski osnovnošolski skupaj dijaki študenti zaposleni nezaposleni skupaj   

vsi 

2.360 7.881 10.241 3.319 2.868 10.642 6.464 23.293 33.534 

od tega 1. vpis 

v 2014 

608 727 1.335 262 200 600 560 1.622 2.957 

postajališča 

premičnih 

zbirk 

342 289 631 

vsi člani 

skupaj 

10.583  34.165 
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Izposoja 

 

  

 V krajevnih knjižnicah 

Strokovne  

knjige 

Leposlovne 

knjige 

Neknjižno 

gradivo 

Serijske  

publikacije 

Skupaj 

  

- mladi 106.513 283.555 59.227 6.604 455.899 

- odrasli 415.692 651.656 98.018 61.683 1.227.049 

skupaj 522.205 935.211 157.245 68.287 1.682.948 

Na postajališčih premičnih zbirk:  1.134 3.724 0 0 4.858 

od tega     - mladi 93 962 0 0 1.055 

                -  odrasli 1.041 2.762 0 0 3.803 

Izposojeno gradivo skupaj mladi 106.606 284.517 59.227 6.604 456.954 

Izposojeno gradivo skupaj odrasli 416.733 654.418 98.018 61.683 1.230.852 

Izposojeno gradivo skupaj 523.339 938.935 157.245 68.287 1.687.806 

- Od tega število izposojenih e-knjig: 654 (98 strokovni knjig, 556 leposlovnih) 

 

 

Prireditve in dejavnosti  

 
 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO PRIREDITEV 

za mlade  za odrasle  SKUPAJ 

 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 34 33 67 

priložnostne razstave 51 43 94 

vodstva po razstavah 14 3 17 

 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 28 7 35 

vodstva s pravljico 39 5 44 

vodstva z  informacijskim 

opismenjevanjem     

5 10 15 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 103 / 103 

napovedane skupine – OŠ 31 / 31 

napovedane skupine – vrtci 223 / 223 

ure pravljic z ustvarjalnico 2 / 2 

računalniško izobraževanje 4 21 25 

delavnice 1 3 4 

srečanja z ustvarjalci 8 34 42 

predavanja / 6 6 

pravljične vesele počitnice 38 / 38 

igralnica 53 / 53 

zaključki bralnih projektov 24 / 24 

Rastem s knjigo 67 55 122 

drugo 28 43 71 

SKUPAJ 753 263 1.016 

od tega domoznanske 51 83 134 
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Obiskovalci na prireditvah in dejavnostih 
 

 

VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV  

SKUPAJ  

 mladi  

odrasli 

 

 

RAZSTAVE 

tematske razstave 8.570 21.186 29.756 

priložnostne razstave  4.045 6.495 10.540 

vodstvo po razstavi 270 77 347 

 

VODSTVA 

PO 

KNJIŽNICI 

vodstva po knjižnici 547 66 613 

vodstva s pravljico 752 109 861 

vodstva z  informacijskim 

opismenjevanjem     

117 7 124 

 

 

 

URE 

PRAVLJIC 

redne ure pravljic 1.260 893 2.153 

napovedane skupine – OŠ 717 71 788 

napovedane skupine – vrtci 3.924 521 4.445 

ure pravljic z ustvarjalnico 14 8 22 

računalniško izobraževanje 76 311 387 

delavnice 28 34 62 

srečanja z ustvarjalci 277 1.372 1.649 

predavanja / 316 316 

pravljične vesele počitnice 597 196 793 

igralnica 322 282 604 

zaključki bralnih projektov 849 163 1.012 

Rastem s knjigo 1.463 1.605 3.068 

drugo 1.194 1.605 2.799 

SKUPAJ 25. 022 35. 540 60.825 

od tega domoznanske 9.741 18.530 28.271 

 

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 (pripovedovalski 

večeri območnosti).  
 

PRIREDITVE ŠTEVILO OBISKOVALCEV 

prireditve št. prireditev mladi  odrasli  SKUPAJ 

za mlade 71 1.572 618 2.190 

za odrasle 31 544 3.228 3.772 

SKUPAJ 102 2.116 3.846 5.962 

od tega domoznanske 13 255 2.290 2.545 
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Kazalniki uporabe 

 

Kazalci/kazalniki 2010 2011 2012 2013 2014 % 13/14 

število enot – krajevnih knjižnic 
19 19 19  18 18 0,00 

število postajališč bibliobusa 52 47 46 47 47 0,00 

število postajališč premičnih zbirk 10 10 9 9 9 0,00 

odprtost/dostopnost skupaj -  v urah 
30.673 30.474 33.708 33.899 34.055 + 0,46 

število prebivalcev (vir SURS, 1.7.2014) 
182.563 182.265 182.318 182.490 182.980 + 0,27 

ČLANI 41.776 41.105 39.685 36.827 34.165 - 7,23 

OBISK (fizični in virtualni)   933.617 913.157 897.187 - 1,75 

Fizični obisk 
654.303 655.783 645.321 614.868 594.131 - 3,37 

- obisk knjižnice 582.853 588.584 578.902 543.293 518.758 - 4,52 

- obisk prireditev in dejavnosti 62.590 57.379 57.404 62.853 66.524 + 5,84 

- obisk študijskih krožkov 8.860 9.920 9.015 8.722 8.849 + 1,46 

Virtualni obisk   298.307 298.289 303.056 + 1,60 

- spletna stran 186.063 188.964 192.623 
ocena 

196.500 

ocena 

200.430 + 2,00 

- Cobiss/Opac (Moja knjižnica) 83.459 90.281 101.605 97.501 93.426 - 4,18 

- Bibliofon 220 180 175 188 124 - 34,04 

- dostopi do naročenih el. virov 1.827 1.971 3.904 4.100 vsaj 9.076 + 121,37 

→ od tega št. dostopov na daljavo - 280 2.066 2.751 3.902 + 41,84 

IZPOSOJA 1.766.587 1.839.026 1.807.672 1.699.869 1.687.806 - 0,71 

- od tega elektronskih knjig     654 - 

število izposoj na člana 42,3 44,7 45,6 46,2 49,4 + 6,93 

število izposoj na prebivalca 9,7 10,1 9,9 9,3 9,2 - 1,08 

število posredovanih informacij 
14.178 15.863 14.422 17.060 19.886 + 16,57 

število prireditev 
1.117 1.040 959 1.074 1.118 + 13,50 

število srečanj študijskih krožkov 
835 905 864 849 869 + 2,36 

število vseh transakcij 2.626.390 2.663.943 2.591.195 2.434.978 2.404.253 - 1,26 

ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 685.924 713.376 737.700 766.013 795.589 + 3,86 

zaloga na prebivalca 3,76 3,91 4,05 4,20 4,35 + 3,57 

PRIRAST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 39.048 36.752 31.643 37.542 36.689 - 2,27 

prirast na prebivalca  0,21 0,20 0,17 0,21 0,20 - 4,76 

obrat knjižničnega gradiva 2,6 2,6 2,5 2,2 2,1 - 4,55 

število naročenih elektronskih virov 24 24 24 24 19 - 20,83 
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- od tega dostopnih na daljavo 7 8 11 9 9 0,00 

število dostopnih elektronskih knjig _ _ _ _ 31.217 - 

povprečna cena knjige 18,40 18,51 18,94 18,13 18,24 + 0,61 

zapisi v lokalni bazi 117.455 125.252 132.096 139.178 146.131 + 5,00 

zapisi v bazi CONOR.SI 871 479 504 424 312 - 26,42 

CELOTNI PRIHODEK 3.953.812 3.872.348 3.686.486 3.872.448 3.952.615 + 2,07 

prihodki občin za redno dejavnost 3.264.596 3.282.135 3.109.360 3.143.245 3.145.840 + 0,08 

celotna dejavnost  na prebivalca 21,66 21,25 20,22 21,22 21,60 + 1,79 

strošek ene izposojene enote  2,24 2,11 2,04 2,26 2,34 + 3,54 

zaposleni na 31. 12. (redni, določen čas, 

javna dela) 98 96 96 

 

101 

 

98 

 

- 2,97 
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 KNJIŽNIČNA MREŽA 
 

Knjižnični prostor, investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema  
 

Prizadevanja za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za normalno in nemoteno delovanje 

knjižnice so bila tako kot že v preteklih letih tudi v letu 2014 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. V letu 2014 smo sredi leta pridobili gradbeno dovoljenje za II. fazo, kar 

pomeni, da so ustvarjeni vsi pogoji za začetek gradnje nove osrednje knjižnice. Gradnja pa se kljub 

temu odmika.  

Prostorska omejenost knjižnice se stopnjuje, zato bi bilo potrebno izvesti začasno rekonstrukcijo 

objekta na Rotovškem trgu 2, saj statično ne ustreza zahtevanim obremenitvam za knjižnico. Vložili 

smo prošnjo za soglasje na Urad za kulturo in mladino, vendar v letu 2014 še nismo prejeli odgovora. 

Začasno smo v prvem nadstropju usposobili učilnico za Univerzo za tretje življenjsko obdobje, druge 

prostore pa namenili za skladišče knjižničnega gradiva za Knjižnico Rotovž. V dvorano smo namestili 

električno projekcijsko platno, projektor in računalnik, kar je bilo nujno potrebno za nemoteno 

izvajanje izobraževanj in dejavnosti. 

Stavba na Rotovškem trgu 2 je popolnoma dotrajana, saj Mestna občina Maribor vsa leta vanjo ni 

vlagala, ves čas smo namreč v pričakovanju gradnje nove knjižnice. V letu 2014 smo morali zaprositi 

Mestno občino Maribor za interventna sredstva v višini 2.975,58 EUR, saj je odpadel s severnega dela 

fasade velik del ometa, ki bi lahko tudi resno ogrozil obiskovalce knjižnice. Opravljena so bila manjša 

popravila žlebov in odtokov v vrednosti 160,46 EUR.  

V kletni učilnici smo zamenjali stropne luči v vrednosti 354,96 EUR. 

V dvorani na Rotovškem trgu 2 smo napeljali instalacijo za projektor v znesku 544,35 EUR in nabavili 

nov projektor v vrednosti 450,59 EUR. 

V stavbah na Rotovškem trgu 9 in Rotovškem trgu 1 smo namestili tri klimatske naprave za oddelek 

za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva v vrednosti 6.490,63 EUR.   

V Pionirski knjižnici Rotovž smo uredili kanalizacijski odtok v višini 3.889,92 EUR. Sredstva je 

zagotovila Mestna občina Maribor. Preverili smo tudi vse prezračevalne in klima naprave, v vrednosti 

736,65 EUR. Montirali smo dodatne police v vrednosti 382,91 EUR. 

V Pionirski knjižnici Nova vas smo na novo uredili razstavišče, saj prejšnje ni ustrezalo varnostnim 

standardom za najmlajše. Kupili smo obojestransko stekleno razstavno vitrino in štiri razstavne 

panoje. Nakup smo pokrili z lastnimi sredstvi v višini 1.325,74 EUR.  

Sanirali smo tudi ogrevanje, iz lastnih sredstev, v višini 2.939,07 EUR.  

V Knjižnici Kamnica smo kupili novo klimatsko napravo v vrednosti 2.939,77 EUR. 

Dogovora o preselitvi Knjižnice Pobrežje v ustreznejše in večje prostore z Mestno občino Maribor 

nismo uspeli skleniti. Čeprav smo rešitev našli v ustreznih, kakovostnih in večjih prostorih (500 m2) na 

drugi lokaciji na Pobrežju, Mestna občina Maribor ni podprla naših prizadevanj, saj bi morala letno 

zagotoviti dodatnih 50.000 EUR za materialne stroške. Zato smo z lastnimi sredstvi v višini 13.167,50 
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EUR v knjižnico namestili prepotrebno dodatno knjižnično opremo in prostor zapolnili do zadnjega 

kotička. Prostor smo tudi prepleskali. 

Inštitut za rehabilitacijo invalidov je uredil zunanjo razsvetljavo in prijaznejši dostop za obiskovalce 

knjižnice v večernem času. 

V začetku leta smo končali s prenovo Knjižnice Tezno, ki je od otvoritve leta 1997 nismo prenavljali. 

Z lastnimi sredstvi  v višini 28.687,02 EUR smo kupili manjkajočo opremo, prepleskali prostore in na 

novo pobrusili in lakirali parket. Hkrati s prenovo Knjižnice Tezno je potekala tudi prenova 

skladiščnih prostorov Potujoče knjižnice, dodatno pa smo za potrebe skladiščenja knjig namestili 

kovinsko ekonom opremo, prepleskali prostore in sanirali odpadle omete. 

Največja pridobitev v letu 2014 je za Mariborsko knjižnico preselitev Knjižnice Pekre na novo 

lokacijo. Dolga leta smo se soočali s problemom nedostopnosti  prostorov za gibalno ovirane 

uporabnike. Knjižnico smo preselili v nove prostore na Bezjakovi ul. 6 v Pekrah. Novi knjižnični 

prostori, skupaj s skladiščem, pisarno in sanitarijami, merijo 333 m2, uporabljamo pa lahko celotno 

zgradbo v skupni izmeri 569 m2. Funkcionalni prostor smo prenovili z lastnimi sredstvi v višini 

48.000,00 EUR. Sanirali smo stene, zamenjali vratne podboje, namestili nova vrata, na novo uredili 

vse elektro in komunikacije, instalacije ter razsvetljavo, zamenjali talne obloge, prostor prepleskali, 

namestili žaluzije in uredili tehnično varovanje prostora. Knjižnica je v celoti prilagojena tudi gibalno 

oviranim obiskovalcem, kar pomeni, da smo zanje uredili klančino za vstop v knjižnico z 

avtomatskimi drsnimi vrati, čitalniško mizo prilagodili dimenzijam invalidskega vozička, prav tako pa 

smo tudi sanitarije zanje prenovili tako, da jih lahko nemoteno uporabljajo. V prostor smo namestili 

novo knjižnično opremo v vrednosti 24.500,00 EUR.  20.000,00 EUR je zagotovila Mestna občina 

Maribor. Knjižnico je odprl  župan Mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec, 3. decembra 2014. 
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Vso obstoječo opremo iz stare knjižnice smo koristno uporabili, delno smo dodatno opremili 

Knjižnico Hoče in Knjižnico Pesnica, del pa namenili za skladiščne prostore Knjižnice Rotovž, v letu 

2015 pa načrtujemo z delom stare opreme dopolniti še Čitalnico. 

 

Uspešni smo bili s prijavo na poziv Ministrstva za kulturo za nakup novega bibliobusa. Stari 

je na poti že 17 let, zelo dotrajan, pogosto v okvari, zato smo si že nekaj časa prizadevali za 

zamenjavo. Projekt novega bibliobusa je zastavljen dvoletno, ministrstvo je svoj delež v višini 

150.000 EUR že zagotovilo v letu 2014, občine pa bodo v skladu s pogodbo zagotovile skupaj 

116.078,98 EUR zagotovile v letu 2015. Bibliobus bo na avtobusni osnovi Iveco izdelalo 

mariborsko podjetje Dualis, skupna pogodbena vrednost je 284.506,00 EUR. Za stari 

bibliobus se zanima Zveza prijateljev mladine, ki bi ga še naprej lahko koristno uporabljala za 

dejavnosti v mestnih četrtih. 
 

Večji problem predstavlja prostorska stiska Knjižnice 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. Z najemodajalcem smo v letu 2014 začeli z dogovori o morebitnih 

možnostih širitve, vendar dogovora še nismo dosegli. 

 

V Knjižnici Ruše smo zagotovili dodatne stojke za nove knjižnične police. 

 

Že v letu 2010 smo začeli z načrtovanjem nove knjižnice v občini Selnica ob Dravi, gradnja objekta pa 

je v letu 2014 aktivno potekala. Skupaj z arhitektom. Davidom Mišičem, Styria, smo pripravili projekt 

opreme nove knjižnice. Občina načrtuje otvoritev Kulturno informacijskega centra, v katerega je 

umeščena knjižnica, v maju 2015. Knjižnica bo velika približno 420 m2, kar pomeni dolgoročno 

rešitev in odličen pogoj za razvoj knjižnične dejavnosti v občini Selnica ob Dravi.  

 

V Občini Lovrenc na Pohorju so zagotovili evropska sredstva za širitev knjižnice, ki vključuje kletne 

prostore in zimski vrt. Širitev bo dragocena pridobitev, saj knjižnica že poka po šivih. Predvidena 

otvoritev prostorov bo v prvi polovici leta 2015. 

 

V letu 2014 so tekli tudi dogovori z Občino Pesnica za rešitev problematike knjižnice, ki se prav tako 

sooča z neustreznimi prostori, ki so nedostopni za invalide. Minimalna kvadratura ne omogoča več niti 

osnovnega izvajanja knjižnične dejavnosti. Zainteresirani smo bili za prostor v pritličju novega objekta 

občinske stavbe, ki je v privatni lasti, vendar je bila višina najemnine nesprejemljiva, zato bo potrebno 

iskati druge rešitve. 

 

Za Občino Miklavž smo pripravili strokovne podlage in prostorske izračune za novo knjižnico. Občina 

je pokazala interes, da bi v naslednjih letih uredila prostore za novo občinsko knjižnico. Dogovori še 

tečejo. 
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enote Mariborske knjižnice  naslov 

potrebna vel. – 

standard m2 

dejanska 

velikost m2 

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 Bezjakova ul. 6, 2341 Pekre 500 569 

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   4.701 

 
*V kvadraturo so zajete samo krajevne knjižnice Mariborske knjižnice, brez premičnih zbirk. 
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Knjižnična dejavnosti v mreži Mariborske knjižnice 

 

Krajevne knjižnice so bile za obiskovalce odprte za 0,5 % več kot leto prej, kljub temu 

beležimo 3 % upad obiska in kar 7 % upad števila članov. Po drugi strani je ostalo število 

izposojenih enot gradiva skoraj nespremenjeno, število obiskovalcev prireditev pa je zraslo 

skoraj za 6 %. Prireditve so brezplačne in odprte za vse, tudi za nečlane knjižnice. Beležimo 

tudi izjemen porast števila posredovanih informacij (+16,5 %) in dostopov do elektronskih 

podatkovnih zbirk (več kot +100 %), tudi na daljavo. 

Upad števila članov je zagotovo posledica uvedbe članarin v letu 2013. Če smo v letu 2013 z 

intenzivno medijsko kampanjo zadržali člane na vsega 6 % upadu, se v letu 2014 nismo več 

mogli izogniti vse večjim socialnim stiskam in posledično prošnjam za brezplačno članstvo. 

Vse bolj je opazen tudi trend, da si več družinskih članov izposoja gradivo na isto člansko 

izkaznico, da se izognejo plačilu članarine.  

Knjižnica je torej obiskana in uporabljana z nezmanjšano intenzivnostjo, vse bolj so 

pomembne brezplačno dostopne aktivnosti in možnost dostopanja na daljavo. Pomemben 

dejavnik so zagotovo neprimerni prostori osrednje knjižnice. 

 

Krajevne knjižnice 

določba 

standarda 

odprtost/teden 

dejanska 

odprtost/teden 

poletni 

čas/teden 

letno odprto (ure) 

Knjižnica Rotovž 60 55 55 2.819 

Čitalnica 60 55 35 2.619 

Pionirska knjižnica Rotovž 60 55 55 2.778 

Knjižnica Tabor 60 55 33 2.487 

Knjižnica Nova vas 60 55 33 2.421 

Pionirska knjižnica Nova vas 60 55 33 2.543 

Potujoča knjižnica-bibliobus 25 31 - 1.338 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 20 12 6 546 

Knjižnica Duplek 20 23 6 1.003 

Knjižnica Hoče 45 28 12 1.243 

Knjižnica Kamnica 20 17 6 768 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 20 18 6 774 

Knjižnica Pekre 20 17 6 658 

Knjižnica Pesnica 20 12 6 516 

Knjižnica Pobrežje 45 31 33 1.511 

Knjižnica Janka Glazerja 

Ruše 
20 28 12 

1.236 

Knjižnica Studenci 20 12 6 540 

Knjižnica Šentilj 45 28 12 1.243 

Knjižnica Tezno 45 31 33 1.465 

Izposoja na domu - 10 po dogovoru 474 

Izposoja v bolnišnico - 7 po dogovoru 197 

SKUPAJ - - - 29.179 

Postajališča premičnih 

zbirk 
- 101 - 

4.876 

VSE SKUPAJ - - - 34.055 
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Člani, obisk, izposoja, oddaljen dostop 

 

 člani število prebivalcev delež članov na prebivalce v % 

mladi  23.122 45,8 

odrasli 159.858 14,8 

skupaj 182.980 18,7 

 

 

 člani število članov deleži po kategorijah članov v % 

mladi  10.583 31,0 

odrasli 23.582 69,0 

skupaj 34.165 100,0  

 

 
 

 

 

Obiskovalci knjižnice/izposoja, informacije 

 

obisk  število obiskovalcev v enotah delež vseh obiskov v % 

mladi 116.616 22,48 

odrasli 391.503 75,47 

drugi/brez izkaznice 10.639 2,05 

skupaj 518.758 100,0 
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 izposoja knjižničnega gradiva število izposojenih izvodov delež v % po kategorijah članov 

mladi 456.954 27,1 

odrasli 1.230.852 72,9 

skupaj 1.687.806 100,0 

 

 
 

 

deleži izposoje v % leposlovje 

strokovno 

gradivo periodika 

neknjižno 

gradivo 

skupaj 

mladi  
62,3 %  (284.517) 

23,3 %  

(106.606) 
1,5 %  (6.604) 

12,9 %  

(59.227) 

100 %  

(456.954) 

odrasli 
     53,1 % (654.418) 

       33,9 % 

(416.733) 
  5,0 % (61.683) 

     8,0 %  

(98.018) 

100  %  

(1.230.852) 

Skupaj 938.935 523.339 68.287 157.245 1.687.806 

 

strokovne 
knjige
34%

leposlovje
53%

neknjižno 
gradivo

8%

periodika
5%

Deleži izposoje po vrstah gradiva 
pri odraslih 

 
 

Opomini in izterjava gradiva 

 
V letu 2014 smo posredovali agenciji za izterjavo 762 primerov, kar je 60% več kot leto poprej. 

Evidentirani dolgovi izterjave so v letu 2014 znašali 23.752,50 EUR, do konca leta je bilo izterjanih 

10.977,62EUR, kar predstavlja 46,22% uspešnost. Proces izterjave za leto 2014 še ni zaključen, in 

lahko pričakujemo, da bo odstotek uspešnosti izterjave višji. 

Novost v letu 2014 je, da smo v izterjavo vključili tudi dolgove od zamudnin. 
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Uspešnost izterjave 2004 - 2014
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Agenciji smo posredovali podatke za 1.367 enot gradiva. Člani so med letom vrnili 586 enot gradiva 

in za 87 enot  poravnali njegovo vrednost, kar predstavlja 49% uspešnost pri izterjavi gradiva. 694 

enot gradiva je še vedno neizterjanega.   

Uspešnost izterjave 2009 - 2014: vrnjeno gradivo
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V izterjavo smo ponovno posredovali starejše nerešene primere za obdobje 1.7.2009 – 31.12.2009 in 

iz leta 2010. Skupaj je bilo takih dolgov 273  za 355 enot gradiva. Nekateri primeri so do konca leta že 

bili uspešno rešeni, dolgovi poravnani in gradivo vrnjeno. 

S 1. januarjem 2014 smo zaradi racionalizacije dela spremenili tedenski razpored pošiljanja opominov, 

ob sredah smo sprožanje opominov opustili. 
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Pritožbe, pohvale in mnenja uporabnikov 
 

V vseh enotah Mariborske knjižnice smo pohvale, pritožbe in mnenja naših uporabnikov sprejemali 

ustno ter pisno preko elektronske pošte in uporabniškega vmesnika »Pišite nam« ali z vpisi v knjige 

pohval in pritožb.  

Večina je bila z našim delom, ponudbo in storitvami zadovoljnih, nekaj pa je bilo tudi takšnih, ki z 

nekaterimi področji našega dela niso bili zadovoljni in so se zaradi tega tudi pritožili neposredno 

zaposlenim v izposoji, vodjem enot, vodji oddelka za knjižnično mrežo ali kar neposredno direktorici. 

Večina pritožb se je navezovala na nestrinjanje s plačilom 0,50 EUR za neprevzeto rezervirano 

gradivo, z obračunavanjem zamudnin ter pošiljanjem obvestil o poteku izposojevalnih rokov, nekaj je 

bilo zaradi nestrinjanja s plačilom izterjave. Vse več uporabnikov nastalega dolga zaradi osebnih 

finančnih težav ne more poravnati v enkratnem znesku ali nastalega dolga sploh ne zmorejo poravnati. 

Prejeli smo veliko pisnih vlog, v katerih člani prosijo za oprostitev plačila članarine ali odpis dolgov. 

Ostale pritožbe so se navezovale na nestrinjanje z neprenosljivostjo članske izkaznice, nekaj je bilo 

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

Veliko naših uporabnikov je želelo gradivo podaljšati preko elektronske pošte enot ali preko 

uporabniškega vmesnika »Pišite nam«, kar kaže na to, da jim je elektronsko komuniciranje 

priljubljeno in priročno. Te uporabnike smo za urejanje tovrstnih zadev usmerili na uporabo 

elektronskega servisa Moja knjižnice.  

Vse enote imajo v bližini izposojevalnega pulta tudi knjigo pohval in pritožb, ki pa večinoma ni ravno 

priljubljena oblika za izražanje mnenja naših uporabnikov in članov. V vseh knjigah pohval in pritožb 

v vseh naših enotah je bilo skupno 101 vpis, največ v Knjižnici Pekre (67) in Knjižnici Janka Glazerja 

Ruše (20), sledi Čitalnica s 4 vpisi, Knjižnica Tezno s 3 vpisi, Knjižnica Tabor, Knjižnica Rotovž in 

Pionirska knjižnica Rotovž z 2 vpisoma ter Knjižnica Duplek z 1 vpisom. V ostalih enotah vpisov ni 

bilo. Večina jih je bilo pozitivnih in so se navezovali na pohvalo na naše delo, prijaznost in korektnost, 

ostali vpisi so bile kritike, pritožbe, pripombe, predlogi in sicer: 

 Knjižnica Rotovž: nezadovoljstvo s počasno in zastarelo računalniško opremo ter 

pogoste okvare računalnikov, 

 Čitalnica: nezadovoljstvo zaradi nedelujočega kopirnega stroja, predlog za nakup nove 

francoske revije, opozorilo na napačno objavljeno telefonsko številko Čitalnice na 

domači spletni strani, 

 Knjižnica Tabor: nezadovoljstvo z lokacijo nalepk s črtno kodo na knjigi.   

 Knjižnica Tezno: uporabniki predlagajo ureditev parkirišča za obiskovalce knjižnice, 

 Knjižnica Pekre: predlogi za uvedbo pravljične ure, pripombe glede odpiralnega časa, 

pobuda za uvedbo bralnega krožka, pobuda za selitev gradiva na novo lokacijo na 

način žive verige. 
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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 potisnih obvestil, e-obvestil po e-pošti ali sms v okolju programa 

Cobiss/Opac, Moja knjižnica. 

V letu 2014 so člani preko Moje knjižnice naročili 46.022 enot prostega gradiva, ki ga je bilo potrebno 

pripraviti za njihov obisk. To število se v primerjavi z letom 2013 ni bistveno spremenilo. Beležimo 

močan porast e-obveščanja, k čemur je  gotovo pripomogla aplikacija IZUM mCobiss, ki omogoča, da 

se na mobilnih napravah člani naročijo na prejemanje potisnih obvestil. 

 

Št. vseh e-obiskov v okolju Moja knjižnica 93.426 

naročila gradiva preko OPAC-a 25.340 

rezervacije gradiva preko OPAC-a (s preklici rezervacij) 24.909 

podaljšanje gradiva preko OPAC-a 49.842 

podaljšanje gradiva preko bibliofona 124 

 

Št. vseh e-transakcij v okolju Moja knjižnica (povezanih z gradivom) 283.886 

št. naročenega gradiva  preko OPAC-a 46.022 

št. rezerviranega gradiva  preko OPAC-a (s preklici rezervacij) 47.252 

št. podaljšanega gradiva  preko OPAC-a 190.010 

št. podaljšanega gradiva preko bibliofona  409 

       

E-obvestila  na e-naslov na sms potisna obvestila 

o prispelem rezerviranem gradivu 10.199 937 281 

o skorajšnjem poteku roka izposoje 9.873 680 307 

o poteku članstva   2.898 101 171 

*o poteku  rezervacije   1.065 67 242 

*o skorajšnjem opominu 1.018 144 202 

*o neporavnanih terjatvah 843 33 152 

*splošna obvestila   750 

                              

-             -  

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

       

 

Medknjižnična izposoja 

Zabeležili smo 472 realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo, kar je za 29 % več kot leta 

2013.  Gradivo iz drugih knjižnic smo naročili 243 krat, od tega je blo realiziranih 222 zahtevkov. 

256 zahtevkov smo prejeli za izposojo gradiva domače knjižnice, realiziranih je bilo 250 zahtevkov. 

Uporabniki najmanj naročajo elektronsko dobavljive dokumente. Iz domače knjižnice smo 

naročnikom dobavili 5 člankov. 
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Naša odzivnost pri dobavi gradiva v druge knjižnice je 0,9 in pomeni, da se naročila obdelajo v enem 

dnevu. Povprečna hitrost dobave gradiva iz drugih knjižnic bila 3,7. 

Prihodki medknjižnična izposoje za leto 2014 znašajo 1.756,00 EUR. 

 

  

število 

posredovanih 

izvodov 

število prejetih 

izvodov skupaj  

število knjig  250 222 472 

število kopij dokumentov 4 10 14 

število elektronsko posredovanih dokumentov 1  1 

skupaj 255 232 487 

 

 

Izposoja na dom 
 

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

zdravstvenih težav. Poleg individualnih obiskov na domovih smo tudi v letu 2014 obiskovali 

varovance na različnih lokacijah v Mariboru in okolici: 

 Varovana stanovanja, Tezno 

 Dom starejših občanov, Tezno 

 Dom upokojencev Tabor 

 Dom upokojencev Pobrežje 

 Dom pod gorco 

V letu 2014 smo obiskovali 38 uporabnikov, od katerih jih je 25 včlanjenih v enoti Izposoja na domu, 

13 pa v drugih krajevnih knjižnicah. Opravili smo 494 obiskov, kar je 8% več kot v letu 2013. 

Uporabnikom smo izposodili 2.134 enot gradiva oziroma 15% več kot v letu prej. Za opravljene 

obiske smo porabili 474 ur, kar predstavlja 12% več kot leta 2013. Uporabniki Izposoje na domu 

največ posegajo po leposlovju, pri stroki je največje zanimanja za priročnike, naravoslovje in zdravje 

ter družbene vede. 

Že osmič zapored se je Izposoja na domu priključila Bralni znački za odrasle, ki ima namen spodbujati 

bralno kulturo. 2 bralni navdušenki sta za nagrado prejeli podarjene knjige.  

 

Izposoja v bolnišnico 

Servis Izposoja v bolnišnico je zaradi kadrovskih težav v letu 2014 že drugo leto zapored deloval brez 

redno določenih dni za izvajanje te oblike dela z uporabniki s posebnimi potrebami. Izposoja je 

potekala usklajeno z urnikom Knjižnice Tabor, pogosto jo je knjižničar opravljal v svojem prostem 

času. 

V letu 2014 smo kljub vsemu uspeli ohraniti ali celo preseči članstvo, obisk in izposojo servisa v 

primerjavi z letom 2013. Število opravljenih ur v bolnišnici se ni spremenilo, opravili smo jih 197, 

vpisali 3,8% več bralcev kot leta 2013, obisk se je povečal za 1,1%, pri izposoji gradiva pa beležimo 

1,9% padec.  
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Število opravljenih ur v bolnišnici je premalo, da bi zagotovili popolno izvajanje servisa. Primerjava z 

leti od 2008 do vključno 2012, ko je izposoja potekala po točno določenem urniku, to potrjuje, saj se 

je število ur za izposojo v bolnišnico v šestih letih zmanjšalo za 203%. Trudimo se, da kvaliteto 

servisa ohranjamo na čim višjem nivoju, bolnikom ponujamo gradivo s pozitivno naravnano vsebino, 

seveda pa upoštevamo tudi individualne želje bolnikov. Novost v letu 2014 je, da smo z izposojo 

začeli  tudi na Psihiatriji v UKC Maribor. V glavnem bolniki posegajo po leposlovju, strokovno 

literaturo  v večini primerov izposodimo na bolnikovo željo.  

 

Potujoča knjižnica 

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 

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 2014 smo z bibliobusom obiskovali 47 postajališč v 11 občinah: 

 Maribor: Brestrnica, Brezje, Dogoše, Gaj, Košaki, Malečnik, Razvanje in VDC Polž  

 Duplek: Dvorjane, Sp. Duplek, Zg. Duplek, Korena, Žitečka vas 

 Kungota: Jurij, Svečina, Sp. Kungota. 

 Miklavž: Dobrovce, Dr. Dvor, Miklavž-Vauhnik, Miklavž-šola, Skoke. 

 Pesnica: Jakobski Dol, Jarenina, Pernica. 

 Rače-Fram: Fram, Podova, Rače, Sp.Gorica. 

 Selnica: Selnica ob Dravi, Fala. 

 Starše: Brunšvik, Marjeta, Prepolje, Rošnja, Starše, Zlatoličje. 

 Šentilj: Zg. Velka, Sladki Vrh, Selnica ob Muri, Ceršak. 

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

Zg.Ložnica. 

 Oplotnica: Prihova. 

Bibliobus je opravil 17.708 km na skupaj 996 vožnah.  Za uporabnike je bil odprt 1.338 ur, zaradi 

državnih praznikov, neugodnih vremenskih razmer, okvar vozila in Festivala slovenskih potujočih 

knjižnic je odpadlo 176 ur. Razlog okvar je dotrajanost že 17 let starega vozila, zato je načrtovani 

nakup novega bibliobusa še kako potreben.   

Zmanjšana nabava gradiva se negativno odraža tudi na bibliobusu in zaradi prenizkega števila izvodov 

člani čakajo na aktualne knjige tudi po več mesecev. Manko blažimo z večjim pretokom in menjavami 
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gradiva na vožnjah in tako smo na bibliobus iz skladišča prenesli kar 14.781 enot gradiva, kar pomeni, 

da je bilo potrebno 14.701 enot gradiva tudi umakniti z bibliobus. Zmanjšana nabava gradiva vpliva na 

statistiko izposoje. V primerjavi z letom 2013 je obisk bibliobusa padel za 7,9%, za 4% se je 

zmanjšala tudi izposoja knjižničnega gradiva.  

Premične zbirke 

S premičnimi zbirkami omogočamo dostop do knjižničnega gradiva in informacij v okoljih, kjer ni niti 

krajevne knjižnice niti bibliobusa. Lažjo dostopnost do gradiva tako omogočamo starostnikom v 

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

otrokom, vključenim v bolnišnično šolo Klinike za pediatrijo, osebam z motnjo v duševnem razvoju in 

drugim ranljivim skupinam prebivalcev.  

Postajališča premičnih zbirk s pomočjo delovnih terapevtov, psihologov in socialnih delavcev, s 

katerimi sodelujemo pri izboru gradiva, so pomembna stičišča za spodbujanje branja, bralnih navad, 

razvijanja pismenosti in zagotavljanja enakih možnosti prebivalcem s posebnimi potrebami in drugim 

ranljivim skupinam. 

Premične zbirke smo v vseh ustanovah zamenjali 1 x, ponudbo smo dopolnjevali z izposojo 

neknjižnega gradiva, filmov iz filmskega centra in igrač iz igroteke.  

 

Aktivna postajališča v letu 2014: 

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 organizirana kot osrednja razvojno in storitveno zastavljena dejavnost za 

celotno knjižnično mrežo in tudi za knjižnici na območju. Na eni strani je njena vloga izobraževalne 

narave, saj si prizadevamo z načrtnim informacijskim opismenjevanjem naše uporabnike usposobiti za 

samostojno uporabo knjižničnih informacijskih virov. Pomemben vidik pa je tudi samo posredovanje 

informacij, skrb za dostopnost in promocijo elektronskih virov ter iskanje najboljših poti in načinov za 

ravnanje s temi viri. 
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Izobraževanje uporabnikov 
 

Organizirano informacijsko opismenjevanje poteka za dijake srednjih in osnovnih šol. V letu 2014 

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 knjižnic 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 iskanje gradiva preko sistema Cobiss/Opac in s praktičnimi vajami na policah v knjižnici. 

Seznanimo jih z elektronskimi viri, dostopnimi v Mariborski knjižnici, z vsebino posameznega vira in 

načini iskanja ter možnostjo oddaljenega dostopa do teh virov. Informacijskemu opismenjevanju 

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

knjigo«, namenjenega motivaciji mladih za branje slovenskih avtorjev.  

 Število skupin SKUPAJ Število obiskov SKUPAJ 

M O M O 

Vodstvo z informacijskim 

opismenjevanjem 

 

Rotovž 

  

2 

 

10 

 

12 

 

41 

 

257 

 

298 

Informacijsko opismenjevanje Rotovž 2 1 3 36 13 49 

Predstavitev elektronskih 

virov 

 

Rotovž 

 

 

 

18 

 

18 

 

 

 

248 

 

248 

Rastem s knjigo Rotovž 

Tabor 

Ruše 

Tezno 

 37 

10 

4 

4 

37 

10 

4 

4 

 985 

302 

120 

77 

 

 

1.484 

SKUPAJ   88  2.079 

 

 

Elektronski viri 
 

Uvedba zakonodaje o piškotkih uporabnikom omogoča, da se sami odločajo, ali dovolijo spremljanje 

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

strani, najbolj obiskane strani, dostop do spletnih virov itd.). Seveda se vsi za to možnost ne odločijo,  

zato so statistični podatki verodostojni zelo omejeno. Zanesljivi so le podatki o številu dostopov do e-

virov preko dostopa na daljavo, ki jih zbira NUK. Za vse ostale dostope lahko podamo le ocene. 

V  letu 2014 smo na daljavo omogočali dostop do naslednjih elektronskih virov:  

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

servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost, Grove Music 

Online, Grove Art Online, Tax-Fin-Lex in Encyclopedia Britannica. 

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

online in Moje finance online), Dnevnik online, Uradne objave Urada RS za standarizacijo in 

meroslovje, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Pia 

in Sodobna pedagogika.  
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- elektronske knjige: Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Ebsco host (30.900 knjig v 

angleškem jeziku, Biblos (317 knjig v slovenskem jeziku). 
 

Razen za Brittanico in EbscoHOST, ki zagotavljata relevantne podatke o številu dostopov, lahko 

zanesljivo govorimo le o ver številu verodostojnosti prvih dostopov, vse drugo pa so zgolj ugibanja, 

ocene in približki. Prvi dostop namreč pomeni, da sistem avtomatsko zabeleži le dostop do vira, ki ga 

je uporabnik  izbral kot prvega,  ko je enkrat že prijavljen pa lahko s to isto prijavo dostopa do vseh 

elektronskih virov, ki so na voljo. Podatka o tem, v katere vse elektronske vire je uporabnik po prvi 

prijavi dostopal,  ne moremo dobiti. 

Do Brittanice so člani dostopali 4.909 krat, do EbscoHOST 583 krat, za vse ostale vire pa je prikazano 

le število prvih dostopov:  

 2012 2013 2012/2013 2013 2014 2013/2014 

Št. e-virov, dostopnih v 

knjižnici 

 

24 

 

24 

 

0 % 

 

24 

 

19 

 

-26,3% 

Št. e-virov, dostopnih na 

daljavo 

11 9 -18, 18% 9 9 0 % 

Št. prvih prijav do e-virov, 

dostopnih na daljavo  

 

2.066 

 

2.751 

 

+ 33,16% 

 

2.751 

 

3.902 

 

+41,84% 
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Kljub temu, da se je zaradi finančne situacije število elektronskih virov v zadnji dveh letih zmanjšalo, 

je iz podatkov razvidno, da uporaba elektronskega gradiva na daljavo zelo narašča. 

V porastu pa je tudi uporaba naročenih elektronskih virov v knjižnici in individualno informacijsko 

svetovanje. 
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Posredovanje informacij 

 

V enotah smo skupaj iskali informacije na določene teme za 19.822 uporabnikov, kar je za 

16,44%  več kot v letu 2013. Pomoč pri iskanju informacij je poiskalo 8.397 mladih 

obiskovalcev (+ 4,82% ) in 11.425 odraslih obiskovalcev (+27,81%).   

Kot vir informacij v veliki meri prevladuje knjižno gradivo, iz katerega je bilo posredovanih 

19.886 informacij, narašča pa tudi število poizvedb po internetu (664) in naročenih 

elektronskih virih (82).  

Od 19.886 iskanj je bilo 19.570 uspešnih, v 316 primerih iskanje ni prineslo želenih 

rezultatov. Posredovali smo 599 domoznanskih informacij. 

 

V tabeli so predstavljeni podatki posredovanih informacij za obdobje zadnjih treh let. 

 
 2012 2013 2012/2013 % 2013 2014 2013/2014 % 

Število uporabnikov 14.311 16.950 + 18,44% 16.950 19.822 +16,94% 

Mladi 6.712 8.011 + 19,35% 8.011 8.397 +4,82% 

Odrasli 7.599 8.939 + 17,63% 8.939 11.425 +27,81% 

Število informacij 14.422 17.060 + 18,29% 17.060 19.886 +16,56% 

Knjižno gradivo 14.338 17.037 + 18,82% 17.037 19.869 +16,62% 

Internet 455 652 + 43,0% 652 664 +1,84% 

Naročeni E-viri 45 42 -7,1 % 42 82 +95,24% 

Pozitivni odgovori 14.195 16.769 + 18, 13% 16.769 19.570 +16,7% 

Negativni odgovori 227 291 + 28,19% 291 316 +8,6% 

Domoznanske informacije 408 497 + 21,81% 497 599 +20,52% 

 

 

Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja  
 

Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI (v nadaljevanju ERS VK) 

deluje od januarja 2005. Pri izvajanju servisa sodelujejo splošne in visokošolske knjižnice ter IZUM.  

Od splošnih knjižnic poleg Mariborske (SIKMB) ob četrtkih in petkih, sodelujejo še Mestna knjižnica 

Ljubljana (Knjižnica Jožeta Mazovca – SIKJM ob sredah, Knjižnica Otona Župančiča – SIKOZ ob 

torkih) in Občinska knjižnica Jesenice (SIKJES) ob ponedeljkih. Splošne in visokošolske knjižnice 

odgovarjajo na elektronsko pošto, IZUM pa odgovarja na vprašanja preko e-pošte direktno na klepetu 

vsak delovnik od 9. do 21. ure in v soboto od 9. do 13.  

V letu 2014 so knjižničarji skupaj odgovorili na 2.892 vprašanj. Na 86% vseh prejetih vprašanj so 

odgovorili preko klepeta. 

Na 60,64% postavljenih vprašanj so odgovorile visokošolske knjižnice, na 14,36% splošne in na 25% 

vprašanj IZUM. 
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Od 3 splošnih knjižnic, ki so v letu 2014 sodelovale pri izvajanju dežurstev ERS VK so največ 

vprašanj prejeli v Mestni knjižnici Ljubljana. 

 

Od visokošolskih knjižnic so v letu 2014 sodelovale: Centralna ekonomska knjižnica Ljubljana 

(CEKLJ), Centralna medicinska knjižnica Ljubljana (CMK), Centralna tehniška knjižnica Univerze v 

Ljubljani (CTK), Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM). 
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Služba za mlade bralce 
 

Služba za mlade bralce ima v Mariborski knjižnici pa tudi v slovenskem merilu posebno mesto in 

pomen. Zasnovala jo je Darja Kramberger leta 1972, vzporedno z revijo Otrok in knjiga in Študijsko 

zbirko mladinske književnosti. Njen pomen ni le v koordiniranem izvajanju dejavnosti za mlade v 

knjižnični mreži, ampak razvojno nadgrajuje vsa področja, povezana z mladim bralcem: ureditev 

mladinskih knjižnic, nabavo gradiva, klasifikacijo in gesljenje, načrtovanje in promocijo dejavnosti, 

umetnost pripovedovanja. Bibliopedagoško delo v raznovrstnih oblikah, ob kakovostnem in dosledno 

obdelanem knjižničnem fondu in izposoji je temeljno poslanstvo službe, in prizadevamo si, da ga 

umestimo v celotno mrežo in ga povežemo z vsemi področji, ki jih razvijamo. Vse, kar v knjižnici 

pripravljamo, temelji na nam lastnem pristopu. Temeljno vodilo službe je prepričanje, da je treba v 

knjižnici za mladega bralca celostno poskrbeti. 

Tako celovito organizirana služba je tudi v slovenskem merilu nekaj posebnega. 

Področja dela službe za mlade bralce so celovito predstavljena med internimi poročili v Prilogah 2 in 

4, v tem delu poročila predstavljamo le prireditve, dejavnosti, projekte in sodelovanja.  

Prireditve in dejavnosti za mlade bralce 

Leto 2014 je, tako kot v dejavnostih za odrasle, zaznamovalo 65 let Mariborske knjižnice, zato je bil 

značaj celotnega programa za mlade bralce vsebinsko nekoliko drugačen od dosedanjih, predvsem pa 

v zelo tesni navezi s prireditvami za odrasle. 

Pripravili smo 823 prireditev za mlade bralce, ki so privabile 23.875 mladih in 9.454 odraslih, 

skupaj  33.329 obiskovalcev. Od tega smo uporabnikom namenili: 

 v enotah knjižnice: 752 prireditev za mlade bralce (obisk: 31.139 obiskovalcev (22.303 

mladih, 8.836 odraslih bralcev), 

 izven knjižnice (vrtci, šole, bolnišnica, dogodki in projekti): 71 prireditev (obisk: 2.190 

obiskovalcev (1.572 otrok in 618 odraslih).   

Pripovedovalci in 

izvajalci 

dejavnosti za 

mlade bralce so 

pripravili še 19 

prireditev za 

odrasle, teh se je 

udeležilo 1.118 

obiskovalcev. 
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Ker umetnost pripovedovanja, na kateri sloni in temelji celotno bibliopedagoško delo Mariborske 

knjižnice, vse bolj zabrisuje meje v izvedbenem in naslovniškem smislu, navajamo najprej izstopajoče 

dogodke in projekte, ki so ob skupnem praznovanju jubileja Mariborske knjižnice dodatno 

zaznamovali leto 2014.  Ponovno je bila v ospredju razstava izvirnih ilustracij ob 2. aprilu z 

navezujočimi se dogodki in srečanji. Široko in poenoteno so knjižnico objeli še dogodki Pravljičnih 

veselih počitnic v 

poletnem in zimskem 

času, obogatil pa jo je 

tudi mednarodni 

Pravljični dan z 

dvodnevno pravljično 

šolo pripovedovanja 

ter množica 

pripovedovalskih 

večerov za odrasle po 

Sloveniji.  

Razstava Mozaik 

sedmih je ob 

mednarodnem dnevu 

knjig za otroke 

Mariborsko knjižnico 

tudi tokrat spremenila v 

veliko razstavišče in ga pretočno sestavljala v kompleksno preglednico sodobnih mariborskih 

ilustratorjev, prvič predstavljenih sočasno. Pripravili smo jo na sedmih lokacijah, izhodiščno pa se je 

zaradi prostorskih pogojev umestila v Pionirsko knjižnico Nova vas. V njej smo razstavljali originale 

vse, v projekt vključenih ilustratorjev:  Andrejo Borin, Sama Jenčiča, Manico Klenovšek Musil, Jano 

Kocjan, Uroša Lehnerja, Simona Sando in Bredo Varl. Vsaka od priključenih knjižnic je bila v tem 

času domovanje izvirnih ilustracij enega od mariborskih umetnikov, dogajanje pa sta zaokrožila dva 

dogodka, ki sta se prepletala z osrednjimi 65. obrazi Mariborske knjižnice. Pionirska knjižnica Nova 

vas je ob 2. aprilu v svoji sredi gostila  Andrejo Borin, Pionirska knjižnica Rotovž pa 5. junija Manico 

Klenovšek Musil.  

Pravljični dan 2014 je bil mednarodni, saj smo dvodnevno Pravljično šolo zaupali švedskemu 

pripovedovalcu, režiserju in igralcu Jerkerju Fahlströmu, ki je bil tudi osrednji pripovedovalec vseh 

spremljajočih pripovedovalskih dogodkov. Dva smo namenili mladostnikom in k njim povabili 

osnovnošolce, en pripovedovalski večer je ponovno privabil številno in zvesto mariborsko občinstvo, s 

tremi pa smo odpotovali v Velenje, Mursko Soboto in Novo mesto. Kot večje dosežke štejemo tudi 

pripovedovalski večerni dogodek v KGB-ju, ki je utrjeval pripovedovalske premike preteklih let in 

nas dodatno povezal s Slovenskimi dnevi knjige v Mariboru Ko te napiše knjiga. Pripovedovalski 

večeri za odrasle, so v sodelovanju s partnerskimi knjižnicami vse pomembnejša in lepo začrtana 

dejavnost na področju umetnosti pripovedovanja in pomenijo velik premik v širšem razumevanju in 
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ureditvi statusa knjižničarja - pripovedovalca v splošnem knjižničarstvu. V letu 2014 smo obiskali 12 

slovenskih splošnih knjižnic . 

Kljub številnim dejavnostim, s 

katerimi stopamo v prostor 

prireditev za odrasle, je težišče 

globoko in kontinuirano 

zapisano delu za otroke in 

mladostnike. Med rednimi 

oblikami dejavnosti, ki jih 

namenjamo mladim bralcem, 

so pravljične ure že vrsto let 

najmočneje zastopane. Za 

otroke šolskih in vrtčevskih 

skupin smo izvajali 

pripovedovanje pravljic tudi ob 

vodstvih po knjižnici, ob 

vodstvih po razstavah, v sklopu 

Pravljičnih veselih počitnic in 

pri sodelovanju v različnih 

projektih za spodbujanje in širjenje bralne kulture. Pravljična doživetja povezujemo še z igralnicama 

za najmlajše, ki ju vsak teden izvajamo v Pionirski knjižnici Rotovž in v Pionirski knjižnici Nova vas. 

Tudi otrokom bibliobusa in v krajevnih knjižnicah so potekale ustaljene pravljične ure in vezi s šolami 

in vrtci. V letu 2014 so velik premik v obsegu dosegle pravljične ure za vrtčevske skupine otrok v 

Knjižnici Šentilj in Knjižnici Pekre. 

V sodelovanju z Bolnišnično šolo Osnovne šole Bojana Ilicha smo nadaljevali z rednim izvajanjem 

pravljičnih obiskovanj otrok v bolnišnici, kjer  izvajamo pravljične ure za otroke v bolnišnični oskrbi 

in za tiste, ki so hospitalizirani na Oddelku za pedopsihiatrijo. 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.  

Med izrazitejše in po vsej mreži izvajane oblike dela so se v letu 2014 ponovno umestila  srečanja ob 

projektu Rastem s knjigo. Povezave in sodelovanja s šolami in vrtci posameznih okolij so najmočnejše 

še ob izvedbah in zaključkih različnih bralnih projektov ter ob razstavah. Ob teh so v celotni mreži 

močno zastopane tudi razstave, ki spremljajo aktualno dogajanje, so namenjene promociji knjige, 

branja in raznoterih umetnosti, in se nadaljujejo z vodstvi in projektnimi deli.  

Zanimivo in vsebinsko izstopajoče so bile zastavljene 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 jih je v obeh delih leta domoznansko znamovalav razkrivanju 

mesta in njegove zgodovine, ter gradila enovito zgodbo izbrane teme.  
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V primerjavi s preteklostjo zaznavamo primanjkljaj na področju organiziranja srečanj z ustvarjalci, 

ki so prejšnja leta izostreno in izvedbeno sveže prinašala z vseh vidikov izstopajoče in zanimive goste 

ter ustvarjala paleto vizionarskih in aktualnih izborov. V letu 2014 smo k bralcem pripeljali že 

omenjeni ilustratorki, pesnici in pisateljici Andrejo Borin in Manico Klenovšek Musil. Knjižnica 

Duplek je v svojo sredo povabila pisatelja in založnika Andreja Ivanušo ter pisateljico, predsednico 

sekcije za mladinsko književnost pri DSP in tiflopedagoginjo Aksinijo Kermauner. Knjižnica 

Kamnica je gostila zanimivo sklepno prireditev mariborske založbe Pivec, ki je povezala slovenske 

otroke, šole, avtorje in strokovnjake. Zaradi pomena, ki ga imajo srečanja, in zaradi tradicije, ki so jih 

tovrtsni dogodki za mlade bralce vseskozi imeli, bi bilo treba ta prostor nujno spet obogatiti. 

Mariborska knjižnica ima le še dve pionirski knjižnici, ki za mladega bralca sistematično in celovito 

skrbita, ki vključujeta posebne knjižnične zbirke, ki to delo specifično podpirata in sta kadrovsko tako 

zasnovani, da omogočata kontinuirano in poglobljeno delo z otroki in mladostniki. Pri vseh ostalih 

krajevnih knjižnicah je delo za mlade bralce pogojeno z naravnanostjo in usposobljenostjo njihovih 

vodij ter omogočeno z notranjo organizacijo in prepletom delovanja mladinskih knjižničarjev in 

članov skupine za mlade bralce. Glede na to so programi in vsebine posameznih enot v značaju in v 

naravnanosti za mladega bralca kljub skupnim osnovam precej raznolike, čeprav dogovorno na nivoju 

mreže določamo minimum v pestrosti in izvedbi dogajanja zanje.  

Zaradi te organizacije ni naključje, da sta obe pionirski enoti pestrejše zastavili in v večji meri izvajali 

dejavnosti za svoje mlade bralce.  

Pionirska knjižnica Rotovž je skrbela za promocijo Študijske zbirke mladinske književnosti, čez vse 

leto v vodstvih po knjižnici in ob pripovedovanju izrazito negovala sodelovanje z vrtci, osnovnimi 

šolami ter s srednješolskimi in študentskimi skupinami. Ob rednih pravljičnih urah je zelo lepo 

obiskovana Igralnica za male in velike, ki vzpostavlja tesno sodelovanje z najmlajšimi in njihovimi 

odraslimi spremljevalci, hkrati pa prinaša možnosti druženja, prvih socialnih stikov z vrstniki, 

tenkočutna srečanja z besedilno, likovno in glasbeno umetnostjo, s pripovedovanjem in s 

kakovostnimi igračami. Mladinski knjižničarji in pripovedovalci so sodelovali s številnimi 

institucijami in projekti zunaj knjižnice. Na področju razstav so naredili opazne premike, drznejše 

umestitve in oblikovalsko izostrene zasnove. Zaradi pomanjkanja možnosti in prostora za velike 

razstave, so iskali nove rešitve in v stopniščnem delu domislili razstavišče, ki so ga zaradi oblike 

zanimivo in simbolno poimenovali Galerija v polžjem stolpu.  

Pionirsko knjižnico Nova vas najbolj opredeljujeta Igroteka in razstavna dejavnost. Slednja je tesno 

povezana z Mini galerijo, ki ohranja značaj najpestrejšega in najbolj dejavnega razstavišča za mlade 

uporabnike v mreži Mariborske knjižnice. V vse večjem prostorskem pomanjkanju in izostanku 

razstavnega prostora na Rotovžu ostaja tudi edina možnost za kompleksne in sistematične postavitve 

razstav za mlade ter za njihovo nadgradnjo, vodstva po razstavah. Specifika teh razstav je tudi v 

pristopu, ki se skoraj že praviloma zrcali v pravo projektno delo z intenzivnim sodelovanjem okoliških 

šol. Ravno iz teh razlogov je bilo nenadomestljivo zaprtje in čakanje na nujno sanacijo in rešitve ter je 

sovpadalo še z umikom razstave Igrače v družbi pravljic, ki je podpirala promocijo Igroteke in 

začrtano praznovanje. Pomagali smo si sicer z rednimi priložnostnimi razstavami iger in igrač, lepo 

nadaljevali s Pravljično igralnico in ob mednarodnem dnevu iger organizirali pester in odlično obiskan 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


39 
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. 114 
Letno poročilo 2014/Dragica Turjak 
Velja od: 18. 2. 2015 
 

 

 

Igralni dan. S tem dogodkom je bilo še posebej lepo zaokroženo jubilejno leto, saj smo k sodelovanju 

povabili nekdanji pripovedovalki, mladinski knjižničarki te enote in ustanoviteljici Igroteke Anico 

Jurkovič in Sonjo Matijevič.   

Obe osrednji pionirski enoti izstopata po intenzivnih in vsebinsko bogatih povezavah z okoliškimi 

osnovnimi šolami in vrtci, to sodelovanje pa je bilo izrazitejše še v knjižnicah Pobrežje, Janka 

Glazerja Ruše, Duplek, Hoče, Šentilj, Studenci, Lovrenc na Pohorju in na Bibliobusu. Ob pravljičnih 

urah slonijo sodelovanja s šolami in vrtci najpogosteje na obiskih knjižnic z vodstvi, pogosto 

obogatena s pripovedovanjem ali posredovanjem informacijskih znanj. Obiski šolskih in vrtčevskih 

skupin se nadgrajujejo in bogatijo tudi s projektoma Bralček palček in Rastem s knjigo.  

Projekti in sodelovanja v okviru službe za mlade bralce 

Leto 2014 so ob rednih aktivnostih najbolj zapolnila sodelovanja v projektih na področju umetnosti 

pripovedovanja. Vidno so ta strokovni prostor označevala aktivna sodelovanja z Mestno knjižnico 

Ljubljana, z njeno Pionirsko - centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Oddelkom za 

otroke in mladino Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnico dr. Franceta Škerla, z Bralno 

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

mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS, s Prežihovo bralno značko, s Slovensko sekcijo IBBY ter 

domačo revijo Otrok in knjiga. Prav tako smo nadaljevali trdne in dolgoletne povezave s srečanjem 

mladinskih pisateljev Oko besede in v žiriji za podelitev večernice. Negovali smo stike z 

mariborskimi osnovnimi šolami in vrtci, čez mejo pa v Sisku in Celovcu.  

Sedmo leto zapored smo koordinirali in oblikovali prireditve v povezah z 

društvom MARS iz Narodnega doma (Festival Lent, Čitalnica na jasi, Kulturni 

dnevnik), nadaljevali smo sodelovanja v projektih Bralne značke in Rastem s 

knjigo, dogajanji ob Slovenskih dnevih knjige Ko te napiše knjiga, ob 

Kimavčevih dnevih na Ptuju ter ob različnih dogodkih še z drugimi 

kulturnimi in izobraževalnimi institucijami v  mestu in po Sloveniji. 

 

Delo in znanje smo prenašali v sodelovanje s šolskimi knjižnicami, s šolami in vrtci ter slovenskimi 

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 Posvetovanju sekcij ZBDS v Laškem, s 

Knjižnico Velenje smo izvajali Pikino bralno značko, sodelovali smo s Študijsko skupino šolskih 

knjižničarjev pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Ob koncu leta smo se ob Božičnem 

dvorišču povezali z Inner Wheel klubom Maribor in v sodelovanju z Osnovno šolo bratov 

Polančičev smo ob mednarodnem bralnem projektu Čitanje bez granica/Branje brez meja gostili 

osnovnošolce iz Siska na Hrvaškem.  
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Med organizacijsko najzahtevnejše in izvedbeno najobsežnejše projekte za odrasle se nedvomno 

umeščajo pripovedovalski večeri za odrasle, ki jih izvajamo skupaj s partnerskimi knjižnicami in se 

jim vsako leto priključijo nove lokacije slovenskih knjižničnih postaj. Najuspešnejši projekt v okviru 

službe za mlade bralce v letu 2014pa  je bil mednarodni Pravljični dan s Pravljično šolo.  

 

Pravljični dan s Pravljično šolo 2014 

Jeseni smo organizirali 14. Pravljični dan, ki je pomemben, ker smo v 

mesto pripeljali izjemnega gosta in ker smo nadaljevali dejavnost, zaradi 

katere je Mariborska knjižnica že dolgo obdobje prepoznavna tudi po 

močni in dobro organizirani umetnosti pripovedovanja in po premikih, ki 

smo jih na področju pripovedovanja s Pravljičnim dnem in pravljično šolo 

zarisali v slovenski pripovedovalski in knjižnični prostor. 

Dvodnevni Pravljični dan je bil ustaljena trojnost dopoldanskega dogajanja 

za mlade bralce, Pravljične šole in 

pripovedovalskih večerov za odrasle. Dopoldansko 

pripovedovanje, ki je potekalo predvsem v 

angleškem jeziku, smo tokrat namenili 

mladostnikom, pravljične večere za odrasle pa smo 

ob Mariboru organizirali še v treh knjižnicah: v 

Velenju, Novem mestu in Murski Soboti. Pravljično 

šolo je vodil švedski pripovedovalec, igralec in 

režiser Jerker Fahlström, v njej pa so se 

udeleženci dotaknili nekaterih osnovnih elementov 

pripovedovanja, načinov izbora pravljice ter 

oblikovanja lastnega pripovedovalskega nastopa. 

Fahlström je bil tudi osrednji pripovedovalski gost 

vseh dogodkov. V dveh pravljičnih dopoldnevih je 

z njim pripovedoval Igor Černe, v treh 

pripovedovalskih večerih pa Andreja Erdlen in 

Agica Kovše.  Mariborski pravljični večer v 

večnamenski dvorani je bil pripovedovalski preplet 

Jerkerja Fahlströma, Ane Duša, Andreje Erdlen in 

Agice Kovše z glasbeno spremljavo skupine 

Orkestrada. 

Pravljičnega dne s Pravljično šolo in vsemi dogodki 

se je udeležilo 366 obiskovalcev.  

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


41 
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. 114 
Letno poročilo 2014/Dragica Turjak 
Velja od: 18. 2. 2015 
 

 

 

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. 

 

 

Mariborski Pravljični dan s pravljično šolo in njegova potepanja po Sloveniji (foto: Igor Černe, Maja Logar) 
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Pravljični večeri za odrasle 2013/14, 2014/2015 

 
Cikel pripovedovalskih večerov smo organizirali že šesto leto. Ker 

smo jih zaradi lažje organizacije že drugič zapovrstjo vezali na 

šolsko leto, v poročilu združujemo dve sezoni: 2013/2014 ter 

2014/2015. Pravljični večeri so v letu 2014 potekali v Knjižnici 

Franca Ksavra Meška, v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, v 

Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec, v Knjižnici Velenje, v 

Splošni knjižnici Ljutomer, v Splošni knjižnici Slovenske 

Konjice,  v Mestni knjižnici Ljubljana Moste-Polje, v Knjižnici 

Jesenice, Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, 

Knjižnici Lenart, v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj in v Knjižnici 

Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.  

Za uspešne pravljične večere so zaslužni pripovedovalke in 

pripovedovalci: Monika Čermelj, Igor Černe, Andreja Erdlen, 

Robert Kereži, Agica Kovše in Suzana Slavič (Mariborska 

knjižnica), Aleksandra Papež (Knjižnica Lenart), Marko Bezenšek (Splošna knjižnica Slovenske 

Konjice), Darja Plavčak in Mojca Plaznik (Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica), Liljana 

Klemenčič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) in Vesna Radovanovič (Pokrajinska in študijska knjižnica 

Murska Sobota).  

S pravljicami smo na dvanajstih pripovedovalskih večerih v letu 2014 privabili skupno 757 odraslih in 

7 mladih poslušalcev. 

Za vse knjižnice smo pripravili 

vabila in plakate s skupno podobo, 

ki smo jo domislili z oblikovalcem 

Maticem Brezovškom. Organizirali 

smo začetna in sklepna delovna 

srečanja pripovedovalcev in prvič 

tudi predstavitev projekta za 

direktorje vseh vključenih splošnih 

knjižnic.                                                                                                                                                

 

  

 

Pravljični večer za odrasle v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


43 
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. 114 
Letno poročilo 2014/Dragica Turjak 
Velja od: 18. 2. 2015 
 

 

 

 

Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2014 

V letu 2014 smo v Mariborski knjižnici že deveto leto za sedmošolce in četrto leto 

za prve letnike srednjih šol izvajali projekt Rastem s knjigo, drugi del bo končan z 

zaključkom šolskega leta 2014/2015. Rastem s knjigo je projekt, ki poteka v 

sodelovanju z Javno agencijo za knjigo, Ministrstvom za kulturo, Združenjem splošnih knjižnic, ob 

podpori Zavoda za šolstvo,  Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev 

ter šolskimi knjižnicami. 

Tokrat je izbrana knjiga, ki jo sedmošolci ob obisku knjižnice dobijo v dar, delo pisatelja Slavka 

Pregla Odprava zelenega zmaja z ilustracijami Marjana Mančka, dijaki 

prvih letnikov srednjih šol pa ob obisku v knjižnici ob informacijskem 

opismenjevanju prejmejo v dar knjigo 

Suzane Tratnik, Ime mi je Damjan. 

  

 

 

 

 

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:  

 spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja; 

 promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev;  

 spodbujanje motivacije za branje pri učencih in dijakih ter 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. 

V letu 2014 je v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo Mariborsko knjižnico in njene enote 

obiskalo 67 skupin sedmošolcev, in sicer 1.463 učencev in 166 spremljevalcev, skupaj 1.629, ter 55 

skupin dijakov, skupaj 1.484 udeležencev.  
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Naša mala knjižnica 

V šolskem letu 2014/2015 smo že tretje leto sodelovali s projektom Naša mala knjižnica, ki ga vodita 

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 skupno razstavo.  

 

Projekti v sodelovanju z društvom MARS 

V letu 2014 je Mariborska knjižnica ponovno sodelovala 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 lastni 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. 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 ponovno povezali s Festivalom Lent, 

potekale so 9 dni. Prireditve, ki jih je obiskalo 295 otrok in 107 odraslih, skupaj 402 obiskovalca, so 

izpeljali Andreja Erdlen, Zdenka Gajser, Robert Kereži in Agica Kovše.   

 

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 narišejo v Pikin 

zvezek in tega oddajo v knjižnici.  

Pikino bralno značko smo v letu 2014 izvajali v Knjižnici Kamnica, in Knjižnici Šentilj. Opravilo jo je 

21 otrok, prejeli so priznanje in simbolni Pikin gumb. Akcijo je koordiniral Aleš Žigart, sodelovali in 

izvajali sta jo Monika Čermelj in Sabina Kotnik. 
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Služba za odrasle bralce 

V letu 2014 smo organizirali in izpeljali 294 prireditev za odrasle bralce, nanje pa je prišlo 33.458 

obiskovalcev. 

V prostorih knjižnice smo organizirali skupno 263 prireditev. Od tega jih je bilo 8 namenjenih 

starejšim, 255 pa vsem odraslim bralcem. Skupno število obiskovalcev prireditev za odrasle je bilo 

29.686, od tega je bilo mladih 2.719, odraslih 26.704 in starejših 263. V skupno število prireditev niso 

všteti študijski krožki, ki jih izvaja in beleži Univerza za tretje življenjsko obdobje. 

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

smo na različnih lokacijah po mestu in okolici ter drugih krajih po Sloveniji izvedli 31 prireditev, na 

katere je prišlo 3.772 obiskovalcev, od tega 544 mladih in 3.228 odraslih. 

65-letnica Mariborske knjižnice 

Rdeča nit prireditev v 2014 je bil 65. jubilej knjižnice. Uvertura je pripadla druženju z nekdanjimi 

sosedi. Skoraj natančno na dan, ko je bila leta 1949 ustanovljena Mariborska knjižnica, sta si oder 

nekdanje dvorane Lutkovnega gledališča delili Mojca Redjko, direktorica LGM, in Dragica Turjak, 

direktorica MK. V pogovoru sta obujali spomine in izmenjavali izkušnje, ki izhajajo iz popolnoma 

različnih položajev, v katerih se danes nahajata instituciji. V Hočah je nato sledil pogovor z glasbeno 

avtoriteto Tonetom Žurajem, v Bistrici ob Dravi je lepo uspel glasbeno-pripovedovalski večer z 

Barbaro Gabrielle, v pobreški knjižnici pa predstavitev ustvarjanja naše Tatjane Jamnik Pocajt.  

 

Odprti horizonti z Mojco Redjko in Dragico Turjak (Foto: K. Brvar) 
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Posebno poglavje v praznovanju jubileja je predstavljal Mesec Mariborske knjižnice, ko smo 

dogajanje zgostili v igri števil 6 in 5; med 6. majem in 5. junijem se je na Rotovškem trgu in po večini 

naših enot zvrstila serija prireditev in dogodkov, ki so potekali pod motom Pod arkadami modrosti, na 

pozabljenem trgu. Začeli smo s celodnevnim dogajanjem na Rotovškem trgu: opoldanski otvoritvi 

razstave otroških ilustracij, ki sta jo pospremila pripovedovalsko-glasbena dogodka za otroke s 

pripovedovalci Mariborske knjižnice in skupino Samson, je sledila otvoritev in vodstvo po dveh 

odmevnih razstavah. Prvo, z naslovom Carmina figurata, kaligrami, konkretne in vizualne poezije, 

smo umestili v središče trga in s tem dopolnili drugo, domoznansko razstavo Pod arkadami modrosti, 

na pozabljenem trgu. Ta je tematizirala stavbno dediščino trga v 20. stoletju in poglavja iz knjižnične 

preteklosti ter predstavljala tudi subverzivno dejanje, saj so zbrani fotografski material in časopisni 

članki omogočili vpogled v nekdaj pestro dogajanje na takrat urejenem Rotovškem trgu. Mestne 

oblasti naj bi v zadrego spravila zlasti trajna umeščenost razstave na zastekljene površine na trgu.  

 
Razstava Carmina figurata na Rotovškem trgu 

(B. Ritonja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Razstava Pod Arkadami modrosti, na 

pozabljenem trgu (A. Žigart) 
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Otvoritveni dan smo zaključili polemično: z okroglo mizo Mariborska kultura na razpotju. O 

postepekajevskem obdobju in kulturnih vizijah so razpravljali akterji različnih provenienc in interesov: 

Jerneja Ferlež, Primož Premzl, Danilo Rošker, Vladimir Rukavina ter Snežana Štabi, moderiral pa je 

Nino Flisar.  

 
Okrogla miza Mariborska kultura na razpotju (K. Brvar) 

 
V naslednjih dneh sta pod našo streho gostovala še koreograf in baletnik Edward Clug ter urednica 

Milena Pivec, knjižnične preteklosti pa smo se spominjali v družbi nekdanje direktorice Darje 

Kramberger, Janeza Karlina in Majde Blagšič. V Pekrah smo gostili nestorja limbuško-pekrskega 

kulturnega življenja Franja Šauperla, v Dupleku starosto ljubiteljskega gledališča Konrada Bezjaka, v 

Knjižnici Nova vas pa sta svojo knjigo o problematiki najstnikov predstavila zakonca Leonida in 

Albert Mrgole. Za enega najbolj 

izvirnih, svežih in izjemno 

obiskanih dogodkov se je izkazalo 

literarno pohajkovanje Od rojstne 

hiše Poldeta Bibiča k nastajanju 

Kekca. Tone Partljič je zbrane 

skoraj dve uri vodil po četrteh 

Tabor in Studenci: od Knjižnice 

Tabor mimo Starega mostu, 

Bibičeve rojstne hiše, do Jožefove 

cerkve, Jančarjevega nekdanjega 

domovanja, prek studenške 

železniške postaje do naslova, kjer 

je živel pisatelj Zorko Simčič in 

Kekca spisal Josip Vandot.  
 

                                           Studenška postaja; literarno pohajkovanje po Taboru in Studencih (A. Šopinger) 
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Knjižnica Tezno je bila že drugo leto središče zbiranja spominov na Tovarno avtomobilov Maribor, 

tokrat pa smo se z obiskovalci po ostankih stavbne in materialne dediščine popeljali z starodobnim 

avtobusom.  

 
S starodobnikom po Proizvodno-obrtni coni Tezno (B. Kovař) 

 
Konec maja smo pogumno prestopili prag nakupovalnega središča Europark, kjer smo v dveh dneh 

pod motom Voziček poln knjig uspešno predstavili naše dejavnosti in posebnosti. Za vrhunec 

bizarnosti in ekstravagance lahko ocenimo pogovor s pesnikom Davidom Bedračem. Predstavil je 

zbirko pesmi z naslovom Tvoj nakupovalni voziček, ki tematizira potrošništvo sodobnega človeka.  

 

 
Mariborska knjižnica v Europarku (R. Kereži) 
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Zaključek meseca knjižnice je minil slovesno, v družbi z dvema uspešnima ustvarjalkama: 

dopoldanskemu pogovoru in delavnici z mladinsko avtorico, ilustratorko in arhitektko Manico 

Klenovšek Musil je najprej sledil pripovedovalski dogodek s pripovedovalci Mariborske knjižnice, v 

večernih urah pa še pogovor na prostem z zborovodkinjo in umetniško vodjo Carmine Slovenice 

Karmino Šilec. Za veliki finale so poskrbela dekleta zbora, ki so popolnjen Rotovški trg izpod arkad 

mestne hiše navdušile tako glasovno kot performativno. 

 

 
Karmina Šilec in Melita Forstnerič Hajnšek (K. Brvar) 

 

 
Popolnjen Rotovški trg ob nastopu Carmine Slovenice (K. Brvar) 
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Carmina Slovenica pod arkadami (R. Kereži) 

 

Še pred poletnim oddihom se je v hoški knjižnici oglasil esejist in urednik Mitja Čander, sredi avgusta 

pa se je središče praznovanja preselilo v Lovrenc na Pohorju, kjer smo skupaj z lokalnimi folkloristi 

obeležili okrogli obletnici knjižnice in folklornega društva. Konec poletja sta v prijetnem ambientu 

obdravskega vrta Vinoteke Maribor – Vodni stolp zaznamovala duhovita Rok Vilčnik in Matjaž Latin. 

  

 
Rok Vilčnik in Matjaž Latin na vrtu Vinoteke Maribor – Vodni stolp (K. Brvar) 
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V drugem, jesenskem vrhuncu praznovanja so se kot naši gostje zvrstili še Dragica Korade, novinarka 

in kolumnistka, Borut in Mirt Kamenik, ugledna zdravnika in sinova nekdanjega direktorja knjižnice 

Ignaca Kamenika, Andreja 

in Marko Japelj, 

oblikovalca in scenografa, 

ter trenutno najbolj 

izpostavljeni slovenski 

gledališki režiser Jernej 

Lorenci in pesnik Bojan 

Sedmak.  

Jubilej smo zaokrožili 

pogovorom s tremi damami, 

našimi moderatorkami. 

Melita Forstnerič Hajnšek, 

Zora A. Jurič in Darka 

Tancer Kajnih so zagotovo 

najbolj zaslužne, da je 

praznovanje naše 65-letnice 

potekalo na tako 

zavidljivem nivoju. 

 

 
    Zaključek praznovanja 65-letnice – pogovor z moderatorkami (K. Brvar) 

 

65 obrazov Mariborske knjižnice 

 
David Bedrač  Barbara 

Gabrielle 

Borut in Mirt 

Kamenik 

Danaja Lorenčič  

 

Danilo Rošker  

 

Janja Vidmar 

 

Konrad Bezjak 

 

Lidija Gačnik 

Gombač  

Janez Karlin,  

 

Sonja Matijevič 

 

Vladimir 

Rukavina 

Rok Vilčnik 

 

Majda Blagšič 

 

Alenka Glazer  

 

Jana Kocjan  

 

Manica Klenovšek 

Musil 

Simon Sanda  

 

Aljoša Vivat 

 

Andreja Borin  Tomaž Golob Petra Kolmančič Tone Partljič  Bojan Sedmak Erika Vouk  

Urška Breznik Andrej Gulič  

 

Simona Kopinšek Franci Pivec  

 

Polona Seme 

Ciglenečki 

 

Tomaž 

Zupančič 

Andrej Brvar  Andrej 

Ivanuša 

Dragica Korade Milena Pivec  

 

Franjo Šauperl 

 

Tone Žuraj 

 

Edward Clug 

 

Tatjana 

Jamnik Pocajt 

Ervin Kralj 

 

Majda Potrata  

 

Karmina Šilec 

 

 

Mitja Čander  Drago Jančar Darja Kramberger Primož Premzl Snežana Štabi  

Jernej Dolinšek Andreja in 

Marko Japelj 

Bojan Labovič  

 

Aco Prosnik 

 

Darka Tancer 

Kajnih 

 

Jerneja Ferlež Samo Jenčič  Matjaž Latin  Marko Radmilovič Dragica Turjak   

Nino Flisar  Zora A. Jurič  Uroš Lehner  Mojca Redjko Breda Varl  

Melita Forstnerič 

Hajnšek  

Anica 

Jurkovič 

Jernej Lorenci  

 

Branimir Ritonja  

 

Nataša Vaupotič 
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Spremljajoče dejavnosti in sodelovanja 

 
V jubilejnem letu smo ohranili jedro sodelovanj iz preteklih let in ga nadgradili še z nekaterimi 

novimi. V januarju smo že tradicionalno sodelovali pri projektu Šoa – spominjajmo se, 

Mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta. Pripravili smo projekcijo dokumentarnega filma 

Da se ne pozabi (Da se ne zaboravi, 2008) hrvaške režiserke Ljiljane Jojić, o življenjski usodi 

Mariborčana Ota Konsteina. Naša razstava o holokavstu Zvezdna proga je gostovala v Muzeju novejše 

zgodovine Celje.  

Pravi naval obiskovalcev je sprožilo 

predavanje kontroverznega arheologa dr. 

Semirja Osmanagića, ki je konec januarja 

zbranim predaval o piramidah v Visokem 

in o fenomenih, ki jih spremljajo. 

Podpisovanje knjig arheologa Semirja 

Osmanagića (K. Brvar) 

Februar smo nato namenili filozofiji in 

spremljanju sodobnih družbenih 

problemov. V goste je prišla Tina Košir 

Mazi, ki je predavala o kašmirskem 

šivaizmu, eksotični, a zanimivi indijski 

filozofski smeri. Sledil je pogovor s 

filozofoma dr. Cvetko Toth Hedžet in dr. Primožem Reparjem ter gostom iz slovaške Nitre dr. Petrom 

Kondrlo. Rdečo nit je pletla 200. obletnica rojstva danes spet aktualnega danskega filozofa Sørena 

Kierkegaarda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierkegaardovih 200 let s filozofoma dr. Cvetko Hedžet Tóth in dr. Primož Repar 
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V aprilu sta izstopala dva dogodka: začeli smo s predstavitvijo knjige o Vitomilu Zupanu z naslovom 

Važno je priti na grič. V polni Glazerjevi dvorani UKM sta se o Zupanu pogovarjala Tone Partljič in 

Ifigenija Simonović. Znova smo sodelovali tudi pri festivalu Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki 

je tokrat minil v znamenju tabujev v literaturi. Gostili smo osrednjega gosta festivala in najbolj 

izpostavljenega pisca mlajše generacije, Gorana Vojnovića, hkrati pa v sodelovanju z MKC Maribor 

izvedli še pripovedovalski večer za odrasle v klubu KGB z naslovom Koprene prepovedi, postave 

tabujev 

.  
Predstavitev Zupanove biografije z Ifigenijo Simonović in Tonetom Partljičem (K. Brvar) 

 

V drugo sezono se je prevesil cikel ruskega filma, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Mestno 

knjižnico Ljubljana in Ruskim centrom v Mariboru. Prikazali smo štiri raznolike filme iz zakladnice 

ruske kinematografije. Dobro sodelovanje z Ruskim centrom smo okrepili: junija smo zasnovali teden 

ruske kulture, katerega pomemben del je bila razstava o Juriju Gagarinu v Knjižnici Kamnica. Prvega 

človeka v vesolju sta polnemu avditoriju osnovnošolcev predstavila Igor in Elena Romanov. Ruski 

teden se je navezoval tudi na novo spleteno sodelovanje s Forumom slovanskih kultur, ki je v 

Mariboru praznoval 10. obletnico obstoja. Pester program, ki je nastal v sodelovanju z več kulturnim 

institucijami, je vseboval tudi matinejo slovanskih risank z naslovom Risankaaa!, ki mu je sledila 

predstavitev Foruma in pogovor o projektu 100 slovanskih romanov. O tematiki so se pogovarjali 

direktorica foruma mag. 

Andreja Rihter, srbski 

založnik Gojko Božović, 

prevajalka Julija Sozina in 

pisatelj Vlado Žabot.  

 

Zanimanje za slovanske 

animirane filme – Risankaaa! 

(K. Brvar) 
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Uspešno zgodbo je v 2014 nadaljeval tudi Bralni klub. Mesečnih srečanj navdušenih bralcev je bilo 

devet. Izmenjaje so obravnavali slovenske in tuje avtorje, v kontekstu 65-letnice Mariborske knjižnice 

pa so bili posebne pozornosti deležni avtorji in njihova dela, ki obravnavajo Maribor (npr. Severni sij 

Draga Jančarja, Marpurgi Zlate Vokač Medic in Tanek led Avgusta Demšarja).  

Utrinki z Bralnega kluba (J. Mlakar) 

Bralno kulturo smo spodbujali tudi preko zdaj že tradicionalnega sodelovanja s Knjižnico Ivana Potrča 

Ptuj pri Bralni znački za odrasle. V Mariborski knjižnici smo jo gostili že osmič. Razdelili smo okoli 

600 bralnih mapic, kjer so bralci lahko izbirali med 20 naslovi knjig. S seznama je bilo potrebno 

prebrati najmanj 7 knjig, veljala so tudi druga dela navedenih avtorjev. Izpolnjene mape je oddalo 27 

bralk, ki so na zaključni prireditvi v mesecu decembru prejele knjižne nagrade. Slednje so omogočile 

Založba Pivec in Založba Litera iz Maribora ter Založba Beletrina iz Ljubljane. 

V začetku septembra smo ponovno uspešno sodelovali z Mednarodnim literarnim festivalom 

Vilenica. V Vodnem stolpu sta bili gostji ugledna ameriško-kanadska pisateljica Linda Spalding in 

vzhajajoča zvezda slovenske literature Gabriela Babnik. Na prelomu med septembrom in oktobrom je 

bila domoznanska razstava Pod arkadami modrosti, na pozabljenem trgu uvrščena v Dneve slovenske 

kulturne dediščine, novo sodelovanje pa smo vzpostavili tudi s Subkulturnim azilom Maribor, ki je v 

Večnamensko dvorano Rotovž pripeljal Festival Rock'n'roll filma. K naboru novih lokacij, kjer 

organiziramo dogodke smo v 2014 dodali še Salon uporabnih umetnosti, ob koncu leta pa smo na 

naslovu Gosposka ulica 9 začasno uredili še praznično izložbo Mariborske knjižnice.  
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Začasna izložba Mariborske knjižnice na Gosposki 9 (R. Kereži) 

 

Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel 

  
V Knjižnični cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo v letu 2014 vpisanih 515 članov. V 

prvem polletju je delovalo 32 študijskih krožkov s 506 slušatelji, od oktobra pa se je število krožkov 

povečalo na 36 in 597 člani. Krožki potekajo v prostorih Knjižnice Nova vas in Univerzitetne 

knjižnice Maribor, v prostorih Zveze prijateljev mladine Maribor ter Hiše jezikov. Več skupin smo 

lahko umestili v učilnico, ki smo jo uredili na Rotovškem trgu 2, uporabljamo tudi kletno učilnico. 

Redna srečanja in predavanja potekajo v dvorani na Rotovžu. Največ zanimanja je še vedno za krožke, 

kjer odkrivajo, spoznavajo in obiskujejo različne kraje po Sloveniji. V novem študijskem letu smo 

oblikovali novo skupino, poimenovano Po Sloveniji z odprtimi očmi z mentorskim vodstvom Branke 

Rudolf. Nastala je tudi nova skupina, v kateri pod mentorskim vodstvom Andreja Guliča spoznavajo 

preteklost mariborskega območja s pohorskim zaledjem. Vsak mesec našim članom pošljemo 

Sporočila, kjer podrobneje predstavimo temo za mesečna predavanja in  jih seznanjamo z aktualnimi 

dogodki, v knjižnici. Na Centru za sluh in govor poteka vadba pod vodstvom fizioterapevtke Liljane 

Jarh, novembra smo v prostorih Ekonomsko poslovne fakultete pričeli s 24-urnim računalniškim 

tečajem pod vodstvom Vida Hudrapa. Študijsko leto poteka od oktobra do maja, zaključimo ga s 

strokovno ekskurzijo.  

515 vpisanih slušateljev 

36 skupin študijskih krožkov 

597 članov študijskih krožkov 

869 srečanj na krožkih 
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8849 obiskov na krožkih 

8 predavanj:  263 udeležencev 

25 strokovnih ekskurzij po Sloveniji:  1.305 udeležencev 

1 strokovna ekskurzija v tujino: 40 udeležencev 

Skupno:  903 prireditev in 10457 udeležencev 

Člani Knjižničnega cikla na predavanju 

Točke vseživljenjskega učenja, Simbioza 

Ponovno smo sodelovali v prostovoljskem projektu Simbioza, ki temelji na dvigu ravni računalniške 

pismenosti starejših, tokrat samo kot info točka. 

Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine 

Nadaljevali smo z vključevanjem invalidov in drugih ranljivih skupin v knjižnične storitve. Vsebine 

smo načrtovali na podlagi opravljene analize knjižničnih okolišev in jih izvajali v sodelovanju s 

predstavniki invalidskih in drugih društev. Pri tem smo upoštevali njihove potrebe, želje in interese.  

Dobro sodelujemo z Medobčinskim društvom Sožitje, Društvom gluhih in naglušnih Podravja 

Maribor, Društvom študentov invalidov Slovenije, enota Maribor, Medobčinskim društvom slepih in 

slabovidnih.  

Projekt označevanja gradiva s povečanim tiskom smo prenesli v prakso in omogočili boljšo dostopnost 

do gradiva v povečanem tisku na naši domači spletni strani. Storitve smo predstavili Društvu Sonček – 

Mariborskemu društvu za cerebralno paralizo in vzpostavili sodelovanje z Društvom Ozara, 

Nacionalnim združenjem za kakovost življenja, ki združuje osebe s težavami v duševnem zdravju, ter 
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začrtali poti do uporabe knjižničnih storitev tudi za njihove člane. Nadaljevali smo tudi s 

sodelovanjem z Zavodom Risa in ozaveščanjem javnosti o pomenu gradiva v različici t.i. lahkega 

branja, namenjenega osebam, ki težko berejo in razumejo običajna besedila.  

V dogodke ob praznovanju 65-let Mariborske knjižnice smo vključevali tudi uporabnike s posebnimi 

potrebami. S predstavniki invalidskih društev smo se dogovarjali za ustrezne vsebinske sklope in po 

dogovoru poskrbeli za prevajanje dogodkov v slovenski znakovni jezik. Gluhi in naglušni so se nam 

pridružili na otvoritveni slovesnosti in okrogli mizi o položaju kulture v Mariboru. V sklopu dogodkov 

smo jim predstavili naš bibliobus, delo knjigoveznice in jih popeljali po domoznanski razstavi Pod 

arkadami modrosti, na pozabljenem trgu. 

 
Predstavitev bibliobusa članom Društva gluhih in naglušnih Podravja, maj (foto DGN) 

Za člane Društva študentov invalidov smo organizirali predstavitev igroteke in CD-teke, zanje 

pripravili pravljično uro v pohorskem narečju ter jih seznanili z delom knjigoveznice. Pridružili so se 

nam tudi na zaključni slovesnosti in koncertu zbora Carmina Slovenica.  

 

Predstavitev Knjižnice Nova vas članom Društva študentov invalidov Slovenije, enota Maribor, februar  (foto A. 

Hršak) 
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Za stanovalce Doma Danice Vogrinec smo pripravili pripovedovalsko glasbeni dogodek z 

domoznansko vsebino in ga zaključili s pohorskimi pravljicami. Za člane VDC Sonček smo 

organizirali mesečna srečanja za osebe s cerebralno paralizo v Knjižnici Pobrežje, na katerih smo jih 

seznanjali z našo ponudbo in se pogovarjali o pomenu knjig in branja.  

 

 

 

 

 

 

 

Ogled razstave Pohorske vedute v Knjižnici Nova vas, marec (foto B. Miklič)  in člani VDC Sonček v Knjižnici 

Pobrežje, oktober (foto VDC Sonček) 

Sodelovali smo s Svetom invalidov na MoM in pri pripravi Akcijskega načrta za izboljšanje enakih 

možnosti invalidov na področju kulture. Z njihovo pomočjo smo brezplačno pridobivali glasilo Svet 

invalidov in omogočali prebivalcem širšega območja dostop do informacij s področja invalidnosti. 

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. 
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POSEBNE ZBIRKE 
 

Zbirka igrač – Igroteka  

 
V letu 2014 je bilo v Igroteki Mariborske knjižnice izposojenih 12.935 igrač, kar je za 461 izvodov 

manj kot v preteklem letu. Nabavljenih je bilo 206 (+ 114) naslovov oziroma 231 (+84) izvodov igrač. 

Z darovi smo pridobili 2 naslova igrač. Med odpisane igrače smo uvrstili veliko konstrukcijskih igrač 

(Lego duplo), ki so bile nabavljene že v začetku Igroteke in so bile dotrajane. Zaradi tega je bil odpis 

večji kot v preteklih letih. Odpisali smo 73 izvodov.  

Posebej smo pozornost posvečali nabavi kakovostnih igrač za mlajše otroke ter za skupino otrok od 6. 

leta navzgor. Prav tako smo v večji meri vključili izdelke slovenskih proizvajalcev  (Radovednež, Zipi 

lesene igrače, Les-kra), v nabavo smo vključili tudi več družabnih iger, ki se vsebinsko navezujejo na 

Slovenijo. Zaloga v Igroteki je narasla na 5.175 igrač. 

 nab. naslovi nab. izvodi poraba EUR 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 4.567 29 5.015 13.396 

2014 206 231 9.883 73 5.175 12.935 

 

V igralnem kotičku, smo v letu 2014 zabeležili 1.956 uporab igrač; podatke obiska smo beležili 

ročno, zato so prikazani posebej ter niso zajeti v statistiki obiska in izposoje enote. 

Igroteka Mariborske knjižnice je največja igroteka v 

slovenskem prostoru, zato bi morali zanjo še posebej 

dobro skrbeti ter jo pospremiti z močnimi strokovnimi 

podlagami, poglobljenim delom, razvojem in 

zadostnim kadrom. V njen fond vključujemo različne 

vrste igrač in družabnih iger, ki razvijajo otrokove 

didaktične in čustvene, psihične sposobnosti in znanja 

ter spodbujajo njegovo ustvarjalno domišljijo, 

koncentracijo, logiko, mišljenje, vztrajnost in 

natančnost.  

Naša Igroteka je edina v tem delu Slovenije, zato vanjo 

zahajajo starši z otroki iz celotnega območja in tudi iz  

bolj oddaljenih občin. Igrače so dosegljive vsem uporabnikom, imajo pomembno socialno vlogo, saj 

se lahko vsi otroci s prijatelji in starši tudi doma igrajo s kakovostnimi in pogosto finančno težje 

dosegljivimi igračami, hkrati pa igrača mlade obiskovalce in njihove spremljevalce povezuje tudi v 

knjižnici. 
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Posebno pozornost posvečamo igračam, s katerimi sledimo potrebam otrok in odraslih s posebnimi 

potrebami ter institucijam, ki se z njimi strokovno ukvarjajo (zbirka igrač za slepe in slabovidne, igre 

si v Igroteki izposojajo tudi slepi odrasli, skupina igrač za učenje tujih jezikov, ki se povezuje z 

drugim knjižničnim gradivom za zgodnje učenje jezika, igrače, ki so povezane z učnimi predmeti 

šolskih in vrtčevskih programov). Pomemben je nabor igrač, ki se prekriva s književnimi junaki, 

literarnimi deli in njihovimi prenosi v igrani in animirani film, ki povezuje raznoliko knjižnično 

gradivo Pionirske knjižnice Nova vas. 

Del Igroteke je njena, še mlada, 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.  

Ob izposoji igrače mladim uporabnikom ponudimo tudi knjigo in ostalo knjižnično gradivo, ki izbrano 

igračo pogosto vsebinsko nadgrajuje. Zbirko igrač redno predstavljamo tudi s priložnostnimi 

razstavami, ki so tematsko vezane na aktualno dogajanje (letni časi, praznovanja, prva matematika, 

črke…). Svetovalno delo je pri izposoji igrač izjemnega pomena, vključuje otroke in starše in se 

oblikuje po posameznikovih željah in pričakovanjih. Posebna veja informacijskega dela je v knjižnici 

usmerjena v svetovanje študentom, vzgojiteljem in učiteljem, ki svoje delo vse pogosteje dopolnjujejo 

z vključevanjem igrač. Izposojevalni rok je enak kot za knjige (3 tedne), po vsaki vrnitvi igrače 

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

Igrače so strokovno obdelane v skladu z bibliografskimi standardi, za uporabnike je pomembna 

vsebinska opredelitev po pedagoških kriterijih: konstrukcijske, družabne, motorične, razgibavalne, 

posnemovalne, izobraževalne igrače. Tem skupinam sledi postavitev igrač v prostem pristopu in 

skladišču, znotraj teh pa še dodatno po starostnih stopnjah. Igre in igrače so zapisane in gesljene v 

vzajemnem katalogu COBISS in tako široko dostopne. 

Vsako leto posebno pozornost namenjamo 28. maju, ki ga je ITLA, mednarodno združenje igrotek, 

proglasila za  svetovni dan iger in  igranja. V letu 2014 smo ob Svetovnem dnevu iger in igranja 

pripravili otvoritev razstave Igrače v družbi pravljic, ki je prikazovala razvoj Igroteke v Mariborski 

knjižnici od njenih idejnih začetkov do današnjih dni. V okviru  izvajanja rednih tedenskih dejavnosti 

igralnice v Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Nova vas prav tako uspešno uporabljamo 

in vključujemo izbrane igre in igrače. 

Posebno pozornost posvečamo  igralnemu kotičku v enoti, ki je s svojo naravnanostjo in z načinom 

obiska neposredno povezan z zbirko igrač iz Igroteke. Zanj smo kupili nekaj novih večjih igrač, ki 

živahno prizorišče druženja in igranja dodatno popestrijo. 

Igroteka omogoča opremljanje igralnih kotičkov tudi v drugih enotah. V njih glede na prostorske 

danosti otrokom ob obisku knjižnice ponudimo tudi možnost, da se poigrajo z različnimi igračami. 
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Utrinka iz Cankarjevega doma in Evroparka (foto: Tanja Vreš, Maja Logar) 

V sklopu Igroteke smo v okviru možnosti tudi v letu 2014 skrbeli za njeno promocijo: 

- predstavljali smo jo v sklopu celovite predstavitve Mariborske knjižnice v Evroparku,   

- sodelovali smo na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani, 

- predstavitev zbirke, njen oris in možnosti povezave s knjigo in bibliopedagoškim delom smo v veliki 

meri priključili predavanjem za skupine študentov Pedagoške fakultete v Mariboru, 

- sodelovanje z Mestno knjižnico Ljubljana – Knižnica dr. France Škerl in s Pionirsko – centrom za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo (dogovori za teme izobraževanj, gesljenje iger in igrač in 

povezave z gesljenjem knjižnega gradiva). 

V letu 2014 smo odpisane igrače namenili Sončku – mariborskemu društvu za cerebralno paralizo, 

vrtcu Jožice Flander (oddelek s prilagojenim programom), ter vrtcu OŠ Sladki vrh, Zgornja Velka.  

 

 

 

Študijska zbirka mladinske književnosti in arhivski zbirki slikanic 

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

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

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

bibliopedagoškega dela ter slovensko mladinsko leposlovje in pomembne serijske publikacije. 

Študijska zbirka je namenjena 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 
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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.  

Študijska zbirka mladinske književnosti je v letu 2014 obsegala 9.269 izvodov knjižnega gradiva, od 

tega 2.570 strokovnega in 6.699 leposlovnega, 593 serijskih publikacij in 322 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. 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 so za svoje delo že v preteklosti 

marsikdaj pripravljali odlične prevode v arhivsko zbirko vključenih slikanic (Andreja Erdlen, Lea 

Hedl, Robert Kereži, Darja Kramberger, Anka Kumer, Sonja Matijevič, Erika Vouk, Lucija Pograjc in 

Slavica Turniški). Prevode hranimo in celotno prevodno gradivo je skenirano in urejeno. Zaloga 

arhivskih zbirk je v letu 2014 znašala 1.745 izvodov knjižnega in 265 izvodov neknjižnega gradiva.  

  

 

Nekaj novih pridobitev 

Študijske zbirke mladinske 

književnosti in Arhivskih zbirk 
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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. Neknjižno gradivo, zlasti 

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

otroke in mladino (animirani filmi, mladinski filmi), so premeščeni v Pionirsko knjižnico Rotovž, 

začasno pa je zaradi prostorske stiske bilo tja preusmerjeno tudi knjižno gradivo za mlade. Del 

gradiva, knjige za odrasle, ki dopolnjujejo filmsko zbirko, so v Knjižnici Nova vas. 

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

2014 smo nabavili 511 naslovov oziroma 536 izvodov neknjižnega gradiva, 78 naslovov oziroma 79 

izvodov knjig in 1 naslov serijske publikacije. Filmska zbirka šteje že 7.881 filmov, 1.085 knjig in 10 

izvodov serijskih publikacij. 

 

Zbirka neknjižnega gradiva – AV zbirka 
 
AV zbirka deluje kot premična zbirka med posameznimi krajevnimi knjižnicami. 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 BD-jih, glasbo in pravljice na CD-jih, pa tudi CD-

ROMe z različnimi strokovnimi vsebinami. 

V letu 2014 smo pridobili 693 naslovov oziroma 1.092 izvodov neknjižnega gradiva. Zdaj zbirka AV 

gradiva šteje 15.545 enot. 

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 
 
Glasbena zbirka obsega glasbeno gradivo: glasbene zvočne posnetke (glasbene zgoščenke in 

gramofonske plošče) in tiskane muzikalije. V zbirki so zapisi slovenske in tuje glasbe iz različnih 

obdobij in zvrsti: filmska glasba, ljudska glasba, zborovska glasba, vokalna a cappella glasba, klasična 

glasba, opere, arije, rock, jazz, blues, soul, gospel, narodno zabavna glasba,  plesna glasba,  sodobna 

klasična glasba… 

Glasbena zbirka za odrasle bralce je za izposojo na voljo v Knjižnici Nova vas, za mlade pa v 

Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Nova vas.   
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Zbirko muzikalij (notno gradivo) smo obogatili z deli s področja zborovske glasbe za otroške, 

mladinske in odrasle zbore z in brez instrumentalne spremljave, notno gradivo za klavir 

(instrumentalne glasbene oblike – bagatele, menueti, sonate, sonatine),  partiture za pihalni orkester,  

skladbe za redkeje zastopane instrumente (brenkala – citre in lutnja), priredbe ter notno gradivo za 

glasbeno teorijo. 

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

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

gradiva. 

V letu 2014 smo zbirko dopolnili z 276 naslovi oziroma 304 izvodi zvočnih posnetkov ter 23 naslovi 

oz. 66 izvodi notnega gradiva. V zbirki je 6.842 izvodov zvočnih posnetkov in 823 enot notnega 

gradiva. 
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KNJIŽNIČNO GRADIVO  NA POTI DO 

UPORABNIKOV 
 

Delo oddelka zajema procese pridobivanja, obdelave, opreme, restavratorskih posegov, inventure, 

prerazporeditev, odpisa knjižničnega gradiva, deluje pa tudi kot izobraževalni center knjižnice za 

področje klasifikacije in katalogizacije gradiva, raznovrstnih iskanj ter za področje domoznanstva. V 

okviru oddelka delujeta knjigoveznica in oprema gradiva. 

Delo oddelka je podrobno predstavljeno v Prilogi 1. 

Nabava knjižničnega gradiva, ocena uspešnosti in učinkovitosti 

 

Za nakup gradiva smo v letu 2014 porabili 577.625,63 EUR, in sicer:  

 sredstva občin: 319.524,18 EUR,  

 sredstva Ministrstva za kulturo: 127.809,00 EUR (od tega 113.809,00 EUR redna sredstva in 

14.000,00 EUR z naslova osrednje območne knjižnice),  

 lastna sredstva: 130.292,45 EUR (od tega 197,91 EUR sredstva, zbrana z akcijo Darujem in 

berem in 130.094,54 EUR druga lastna sredstva).  

 

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. Spremljali smo prirast naslovov in skrbno 

nadzorovali porabo finančnih sredstev, ki se že nekaj let strmo nižajo. Da bi ublažili primanjkljaj, smo 

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

zaostritvi finančnih razmer smo v službi za nabavo dosegli 20,5 % popust pri nakupu knjig in 

neknjižnega gradiva  v znesku 105.512,47 EUR in ga v celoti namenili za povečanje nabave. Vendar je 

nakup primerjalno z letom 2013 kljub temu nižji za 1.116 enot, prirast naslovov pa je višji za 92.  

 

Začeli smo z nakupom elektronskih knjig na portalu Biblos. S tem smo članom knjižnice omogočili, 

da si prek dostopa na daljavo na bralnike, tablice, pametne telefone in druge naprave izposodijo 

priročnike, leposlovje in knjige za otroke v slovenskem jeziku.   

Primerjava nabave 2013/2014: 

sredstva knjige neknjižno gradivo* serijske publikacije** 

2013 2014 indeks 2013 2014 indeks 2013 2014 indeks 2013 2014 indeks 

599.958,06 577.625,63 96,28 515.292,72 484.552,45 94,03 22.809,18 30.339,68 133,02 61.856,16 62.733,50 101,42 

 -22.332,43   -30.740,27   7.530,50   877,34  

 

Skupna povprečna cena nabavljenega gradiva je glede na leto 2013 nižja za 1,2 %. Pri knjigah je višja 

za 0,61 %, pri neknjižnem gradivu je nižja za 12,02 %, pri periodiki pa za 0,33 %.  

  

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


66 
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. 114 
Letno poročilo 2014/Dragica Turjak 
Velja od: 18. 2. 2015 
 

 

 

povprečna  cena knjige neknjižno gradivo* serijske publikacije** 

2013 2014 indeks 2013 2014 indeks 2013 2014 indeks 2013 2014 indeks 

19,23 19,00 98,80 18,13 18,24 100,61 11,23 9,88 87,98 83,03 82,76 99,67 

*Neknjižno gradivo na fizičnem nosilcu ali dostopno na daljavo 

**Serijske publikacije na fizičnem nosilcu ali dostopne na daljavo 

 

Doseganje standardov, finančna sredstva 

Po obsegu zbirke knjig dosegamo določila standarda za zalogo, ki zahteva najmanj 4 knjige na 

prebivalca, zato je priporočen letni prirast najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 prebivalcev. Za 

182.980 prebivalcev bi morali letno pridobiti 45.745 izvodov knjig. Realiziran prirast v letu 2014  je 

bil 31.805 izvodov, kar pomeni, da smo pri prirastu knjig dosegli 70% standarda. 

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

priporočen letni prirast najmanj 40 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, kar za 182.980 

prebivalcev pomeni 7.319 enot. Realiziran prirast v letu 2014  je bil 3.293 izvodov, torej smo pri  

neknjižnem gradivu dosegli 45% 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 

2014 31.805 3.293 1.591 

 

 

Nakup elektronskih virov, dostopnih na daljavo: 

 

1. Biblos: 317 naslovov e-knjig 

2. EBSCO host research databases (30.900 elektronskih knjig) 

3. Encyclopædia Britannica online 

4. Grove art online 

5. Grove music online 

6. GV IN : poslovni splet 

7. IUS-INFO : pravni informacijski sistem 

8. Knjižničarske novice  

9. Pia 

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

11. Večer 
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Poraba sredstev za nakup knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno 

gradivo 

serijske 

publikacije 

skupaj 

Knjižnica Rotovž 83.162,69 330,28 3.275,00 86.767,97 

Čitalnica 4.905,27 21,73 12.985,15 17.912,15 

Pionirska knjižnica Rotovž 22.287,50 350,56 2.036,32 24.674,38 

Knjižnica Tabor 27.993,31 101,70 1.371,54 29.466,55 

Knjižnica Nova vas 41.262,42 3.342,55 3.717,27 48.322,24 

Pionirska knjižnica Nova vas 15.511,88 9.943,55 802,19 26.257,62 

Potujoča knjižnica 66.371,68 185,18 1.463,54 68.020,40 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 9.880,87 35,26 234,35 10.150,48 

Knjižnica Duplek 13.025,45 41,49 639,18 13.706,12 

Knjižnica Hoče 20.822,46 57,46 1.179,15 22.059,07 

Knjižnica Kamnica 13.959,35 57,46 1.259,73 15.276,54 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 15.780,95 57,46 953,70 16.792,11 

Knjižnica Pekre 11.262,04 35,26 918,32 12.215,62 

Knjižnica Pobrežje 28.555,47 100,67 1.759,56 30.415,70 

Knjižnica Pesnica 14.915,23 35,26 680,47 15.630,96 

Knjižnica J. Glazerja Ruše 20.064,15 84,61 954,08 21.102,84 

Knjižnica Studenci 10.449,64 41,49 684,41 11.175,54 

Knjižnica Selnica ob Dravi 20.030,21 146,70 0,00 20.176,91 

Knjižnica Šentilj 19.357,02 84,61 1.896,67 21.338,30 

Knjižnica Tezno 23.926,09 84,61 1.386,38 25.397,08 

Izposoja/dom 0,00 0,00 265,77 265,77 

Filmski center - Filmoteka 1.028,77 4.315,94 15,30 5.360,01 

AV zbirka 0,00 8.080,59 0,00 8.080,59 

Serije – dostop na daljavo     24.255,42 24.255,42 

Biblos – dostop  na daljavo   2.805,26   2.805,26 

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

 

Odpis knjižničnega gradiva 

 

Pri odpisu gradiva ravnamo v skladu z določili Navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, ki 

ga je sprejela Narodna in univerzitetna knjižnica in je stopil v veljavo 7. 5. 2003, in internimi 

pravilniki, ki podrobno opredeljujejo notranje postopke odpisa in so bili v letu 2014 dopolnjeni in 

spremenjeni. V letu 2014 smo odpisali 7.113 enot knjižničnega gradiva, od tega 5.475 izvodov knjig, 

884 enot neknjižnega gradiva in 754 letnikov serijskih publikacij. Odpisano gradivo smo v izbor 

ponudili Narodni in univerzitetni knjižnici, Univerzitetni knjižnici Maribor, Knjižnici Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica in Knjižnici Lenart.  
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Oprema knjižničnega gradiva  

 

V opremi gradiva smo opremili 36.838 izvodov knjižnega gradiva.  

 

Popravilo in vezava knjižničnega gradiva 

 

V letu 2014 smo vezali 1.072 knjig. Zaradi racionalizacije smo nekatere knjige samo popravili – teh 

popravil je bilo 1.516, opravljenih pa je bilo tudi 84 spiralnih vezav.  

 

Upravljanje knjižnične zbirke 

 

Zaloga knjižničnega gradiva Mariborske knjižnice je 31. 12. 2014 znašala 795.589 enot, od tega 

732.628 knjig, 53.500 enot neknjižnega gradiva in 9.461 letnikov serijskih publikacij.  

 

Standardi za zalogo priporočajo najmanj 4 knjige in 0,4 enote neknjižnega gradiva na prebivalca, kar 

znaša 731.920 knjig in 73.192 enot neknjižnega gradiva za 182.980 prebivalcev. Pri knjigah dosegamo 

standard 100,10%, pri neknjižnem gradivu pa 73,10%, kar pomeni 0,29 enote na prebivalca.  

 

Primerjalno z letom 2013 se je temeljna zaloga knjig povečala za 26.330 enot, zaloga neknjižnega 

gradiva pa za 2.409 enot. Zaloga serijskih publikacij je večja za 837 letnikov. 

 

 

V Europarku smo predstavili tudi delo knjigoveznice.
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RAZVOJ IN RAZVOJNI PROJEKTI 

 

V letu 2014 so bile dejavnosti knjižnice usmerjene v pripravo in izvedbo dogodkov ob 65. obletnici 

Mariborske knjižnice in skozi te v usmerjeno promocijo in osveščanje javnosti o potrebi pričetka 

gradnje nove osrednje knjižnice. Pripravili in izdelali smo novo strategijo knjižnice za obdobje 2014 – 

2020 pod naslovom S knjižnico rastemo ter posodobili vizijo in poslanstvo. 

Novih storitev nismo razvijali in vpeljevali, smo pa nadgrajevali obstoječe in delovne procese, kot so: 

testiranje aplikacije za beleženje informacij v izposoji Belinfo, postopki pri odpisovanju gradiva. 

S sodelovanjem v različnih delovnih skupinah pri Združenju slovenskih splošnih knjižnic, NUK, 

IZUM itd. smo prispevali k iskanju in razvijanju različnih izboljšav, kot npr. testiranje novega 

segmenta Cobiss3/Elektronski viri, priprava normativov za delovno mesto bibliotekarja, merjenje 

procesov v obdelavi knjižničnega gradiva, preverjanje vprašalnika BibSist itd. Pomemben razvojni 

segment so izboljšave na področju informacijske tehnologije, velik del razvojnih nalog pa se v 

knjižnici vzpostavi skozi delovne skupine. 

Aktivne so bile naslednje delovne skupine: 
 

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

sodelovanja z različnimi institucijami (Sožitje, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

itd.), nove oblike sodelovanja pa vzpostavili z Društvom Ozara, Nacionalnim združenjem za 

kakovost življenja, ki združuje osebe s težavami v duševnem zdravju 

in pričeli z načrtovanjem poti do uporabe knjižničnih storitev tudi za 

njihove člane.  S prenosom projekta označevanja gradiva s 

povečanim tiskom (posebne nalepke) v prakso je omogočena boljša 

dostopnost gradiva v povečanem tisku tako v knjižnici kot prek spletne strani.  

 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 2014. Poročilo je v poglavju Mariborska knjižnica – osrednja območna 

knjižnica.  

 Delovna skupina za poenoten dostop do uporabnikov spleta. Testirali smo strežnik za 

terminale s strežniškim OS, z namenom večje stabilnosti sistema in izboljšane varnosti. Rezultat 

testiranja je pokazal, da bi rešitev nesorazmerno povečala stroške v primerjavi s pozitivnimi 

učinki rešitve. 

 Projekt Rastem s knjigo (za sedmošolce in prve letnike srednjih šol) 

 Delovna skupina za prireditve in dejavnosti za mlade bralce. V letu 2014 je bila osredotočena 

na 65. obletnico knjižnice. Poročilo je v poglavju Služba za mlade bralce in v Prilogi 1. 
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 Delovna skupina za kadre. Ustanovljena marca 2014 na zahtevo sindikata, in zastavila naslednje 

cilje: analiza posameznih segmentov poslovanja (izobraževanje zaposlenih v obdobju zadnjih pet 

let, izhodišča za interno delo, obremenitve zaposlenih, odstopanja v veljavni sistematizaciji 

delovnih mest). Skupina je podala nekaj ugotovitev in predlogov (nekateri predlogi s področja 

izobraževanje so uvrščeni v program dela Mariborske knjižnice za 2015). 

 Delovna skupina za odpis knjižničnega gradiva. Delala je v skladu z določili Navodil za 

izločanje in odpis knjižničnega gradiva.  

Informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT 

Sledili smo Strateškemu načrtu Mariborske knjižnice za obdobje 2014-2020, razvojnim ciljem iz 

Programa dela 2014, zahtevam in potrebam delovnih procesov ter aktivnostim na področju izvajanja 

posebnih nalog Mariborske knjižnice kot osrednje območne knjižnice. 

 

Uspešni smo bili 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 sofinanciranja prijavili 5 projektov. Vsi so bili odobreni in sofinancirani v višini 82% 

vrednosti. Pri nabavi in instalaciji opreme smo izhajali iz rezultatov popisa stanja in analize IKT 

opreme, ki smo jo opravili v sklopu posebnih nalog osrednje območne knjižnice za Mariborsko 

knjižnico, Knjižnico Lenart in Knjižnico Slovenska Bistrica. Analiza je med drugim pokazala, da je 

bilo konec leta 2013 v Mariborski knjižnici 50% računalnikov starejših od 5 let in 30% starih 4 leta, 

od tega je 30% računalnikov delovalo na operacijskem sistemu Windows XP, ki se več ne posodablja. 

Višina sredstev, namenjenih za nakup IKT opreme v letu 2014 je znašala 30.194,00 EUR, od tega: 

 sofinanciranje Ministrstva za kulturo 6.700,00 EUR, 

 sredstva Mestne občine Maribor 9.500,00 EUR, 

 lastna sredstva 13.994,00 EUR. 

 

Z razpoložljivimi sredstvi smo tako lahko samo zamenjali zastarelo IKT opremo, ter omogočili 

normalno delo zaposlenim in dostop do elektronskih servisov uporabnikom knjižnice. Za  

posodabljanje IKT opreme v skladu z napredkom informacijske tehnologije ni bilo finančnih sredstev. 

Dolgoročno to vodi v zastarelost in onemogoča razvoj in sledenje sodobni tehnologiji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Starejši od
5 let

4 leta 3 leta 2 leti 1 leto

Popis 2010 27,50% 10% 13,10% 20,70% 28,70%

Popis 2013 50,00% 28,80% 3,80% 5% 12,40%
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V letu 2014 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vključilo Mariborsko knjižnico v projekt 

IR optika, financiran iz evropskih sredstev. V tem projektu sodelujemo z enotami na Rotovškem trgu, 

lokacijami Tabor, Nova vas in Pionirska knjižnica Nova vas, Pobrežje, Tezno, Studenci in Ruše. 

Mariborska knjižnica  že ima vzpostavljeno optično povezavo  na večini teh lokacij, s projektom se bo 

spremenil način financiranja in organizacija informacijskega sistema (IS). Iz tega razloga v letu 2014 

nismo aktivirali planiranih VPN povezav, ampak jih bomo uskladili z novimi pogoji poslovanja in 

projekt v celoti izvedli leta 2015. 

 

Izvedli smo optimizacijo strežniške postavitve, ki smo jo nabavili leta 2013. Virtualizirali smo strežnik 

za Knjižnični cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje (TŽO) in za potrebe merjenja informacij, 

strežnik BELINFO. 

IS Mariborske knjižnice deluje na strežniški postavitvi: 

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

virtualni podatkovni strežnik, WEB strežnik, TŽO, BELINFO 

 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 MK in programe za delo v MK. 

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

 

Širili smo mrežo WiFi dostopov za uporabnike v krajevnih knjižnicah. Brezžični dostop za uporabnike 

že omogočamo na lokacijah: Knjižnica Rotovž, Čitalnica, Pionirska knjižnica Rotovž, večnamenska 

dvorana ter učilnica na Rotovškem trgu, Knjižnica Tabor, Knjižnica Nova vas, Pionirska knjižnica 

Nova vas, Knjižnica Tezno, Knjižnica Pobrežje, Knjižnica Hoče, Knjižnica Duplek. Na Rotovškem 

trgu 2 uporabnikom omogočamo tudi dostop do Libroam in Edoroam. 

WIN XP
WIN

VISTA
WIN 7 WIN 8 iOS linux

SIKMB 2010 45,00% 26,20% 28,80% 0 0 0

SIKMB 2013 30% 19,40% 34,40% 12,50% 3,70% 0
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PROMOCIJA, STIKI Z OKOLJEM 
 

Zaradi pomanjkanja kadrov ne moremo uresničiti samostojnega oddelka za odnose z javnostmi, kot je 

opredeljen v organizacijskem dokumentu. Naloge so zato razpršene po različnih oddelkih in službah, 

ki komunicirajo z mediji in drugimi javnostmi (direktor, vodja razvoja, služba za mlade bralce, služba 

za prireditve in dejavnosti…). 

Tako kot vse dejavnosti in aktivnosti knjižnice v letu 2014 je bila tudi promocija in komunikacijske 

aktivnosti v največji meri naravnana na praznovanja 65. Obletnice in na opozarjanja na prostorsko 

problematiko osrednje knjižnice ter zastoje pri investiciji.  

Promocijsko in informacijsko gradivo 

 

 Plakat, tiskana in elektronska vabila s programom v Mesecu Mariborske knjižnice – 6.5. – 5.6. 

 Pano – Mariborska knjižnica – 65. let 

 Elektronska in tiskana vabila na posamezne prireditve ob 65. letnici Mariborske knjižnice 

 Predstavitev Mariborske knjižnice v izložbi na Gosposki ulici v Mariboru 

 Izdaja jubilejnih znamk – sponzor Pošta Slovenije 

 Vabilo, plakat in prijavnica za Pravljični dan s pravljično šolo 

 Mesečni vodniki po prireditvah 

 Obvestila Knjižničnega cikla (mesečno) 

 Informativna brošura za strokovno ekskurzijo Knjižničnega cikla 

 Poletni urnik 

 Seznami novosti v elektronski obliki, anotacije (spletna stran) 

 Letno poročilo 2013 

Medijsko podporo, organizacijo in izvedbo dogodkov ob praznovanju 65. obletnice Mariborske 

knjižnice so nam omogočili tudi donatorji in sponzorji: Časopisna hiša Večer, Podjetje Press clipping, 

Europark, Slovensko narodno gledališče Maribor, Pošta Slovenije s podporo pri izdaji jubilejnih 

znamk in drugi. 

 
Izdaja jubilejnih znamk 
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Vabilo na Odprte horizonte z Edwardom Clugom 

 

 

 
Predstavitev Mariborske knjižnice v izložbi na Gosposki ulici v Mariboru 

 

 
Program meseca Mariborske knjižnice 

 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


74 
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. 114 
Letno poročilo 2014/Dragica Turjak 
Velja od: 18. 2. 2015 
 

 

 

 

 
 

Plakat za Pravljični dan s pravljično šolo 

 

 

Spletna stran in E-novice, knjižnica na Facebooku 
 

Začeli smo s pripravami na tehnološko prenovo spletne strani. Pripravili smo popis zahtev za novi 

portal in izbrali najugodnejšega ponudnika. Skupaj z njim smo do konca leta pripravili projektno 

dokumentacijo. Vzporedno smo začeli s postopkom izbire nove celostne grafične podobe in izbrali 

znak 3ideje. Novo podobo knjižnice bomo uvajali postopoma v letu 2015, najprej pri spletni strani in 

FB, na članskih izkaznicah, informacijskih tablah, kolikor nam bodo dopuščala finančna sredstva. 

 

Posodobljen znak za celostno grafično podobo knjižnice, zasnova 3ideje 
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Redno smo ažurirali in dnevno dopolnjevali vsebine na obstoječi spletni strani. Zaradi aplikacije, s 

pomočjo katere uporabniki sami odločajo, ali dovolijo spremljanje njihovih aktivnosti na spletnih 

straneh zaradi potrebe statističnih obdelav, ali ne, ne moremo več ugotoviti realnih gibanj po spletnih 

straneh (Zakon o elektronskih komunikacijah je leta 2013uveljavil pravila o uporabi piškotkov). 

Statistični podatki so tako relevantni samo za tiste obiskovalce, ki so uporabo piškotkov potrdili, o 

aktivnostih drugih na spletni strani pa teh podatkov nimamo. Glede na 2% letni prirast obiskov spletne 

strani od leta 2010 naprej, smo ocenili, da je bilo, glede na to, da stran še ni posodobljena, v letu 2014 

200.430 obiskov spletne strani. 

Mesečno smo uporabnikom prek spletne strani pošiljali E-novice z napovedjo dogajanja in direktnimi 

povezavami do spletne strani, vmes pa smo jih obveščali tudi o posebnih dogodkih ali ponudbi (npr. 

Mesec Mariborske knjižice). Do konca leta je bilo na E-novice naročenih 600 naročnikov. 

 
 

E-novice 

 

V štirih letih je spletno socialno omrežje FaceBook Mariborske knjižnice zaobjelo nad 1.200 

uporabnikov, ki za komuniciranje uporabljajo socialna spletna omrežja. Zelo aktivna je tudi 

FaceBook stran bibliobusa Mariborske knjižnice, kjer redno objavljajo, kje se bibliobus v 

danem trenutku nahaja, zanimive fotografije s poti in drugo. Konec leta 2014 je stran imela 

skoraj 450 prijateljev. 
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Mariborska knjižnica na FaceBooku 

 

 
 

Bibliobus na FaceBooku 
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Obiski v knjižnici in naša sodelovanja 

 
Študentki bibliotekarstva na študijskem obisku v Mariborski knjižnici 

Zrinka Džoić in Kristina Gašpar, študentki bibliotekarstva na Univerzi Zadar sta od 10. julija do 10. 

septembra 2014 v okviru programa Erasmus opravljali študijsko prakso v Mestni knjižnici Ljubljana. 

Del prakse sta v obdobju med 21. in 25. julijem opravljali v Mariborski knjižnici. 

 
Zrinka Džoić (levo) in Kristina Gašpar  

(Foto arhiv Mariborske knjižnice) 

 

Obisk iz Ludbrega 

Avgusta so Mariborsko knjižnico obiskali kolegi iz Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner v 

Ludbregu na Hrvaškem. Predstavili smo jim  knjižnico, poslovanje in ponudbo. 

 
Kolegi iz Ludbrega z našim Nikom Kutlešo (skrajno desno) 
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Lokalne volitve 

V času, ko se na volitve v Mariboru pripravljali številni županski kandidati, je postala tudi knjižnica 

pogostejši predmet zanimanja. Med drugim je knjižnico 12. septembra 2014 obiskal evropski poslanec 

Lojze Peterle, 29. oktobra pa se je s problematiko knjižnice seznanila delegacija Združene levice, in 

sicer poslanca Violeta Tomič in Matjaž Hanžek ter njihov mariborski županski kandidat Peter Rižnar. 

Violeta Tomič je kot članica Odbora za kulturo v DZ obljubila, da bo organizirala uvrstitev knjižnice 

in problematiko investicije na dnevni red ene od sej. 

 
Združena levica 

(Foto vir: http://www.maribor24.si/volitve-2014/poslanci-zdruzene-levice-obiskali-kulturne-ustanove-v-

mariboru/18514 

 

 

 
 

Lojze Peterle in Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice 

(Foto Sabina Prevorčič) 
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Ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar, na obisku v Mariborski knjižnici 

V petek, 28. novembra nas je v Mariborski knjižnici obiskala ministrica za kulturo Republike 

Slovenije, mag. Julijana Bizjak Mlakar. Direktorica Mariborske knjižnice, Dragica Turjak ji je 

razkazala naše prostore na Rotovškem trgu in v pogovoru seznanila s problematiko gradnje nove 

osrednje knjižnice. Ministrica si je z zanimanjem ogledala tudi video posnetek projekta nove 

knjižnice. 

 
 
 

 
Ministrica v Knjižnici Rotovž in v pogovoru z Dragico Turjak, direktorico knjižnice 

(Foto Klemen Brvar) 
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Obisk iz Velike Gorice 

V soboto, 29. novembra so nas obiskale kolegice in kolegi iz Gradske knjižnice Velika Gorica. 

Ogledali so si naši knjižnici na Rotovškem trgu, kjer smo jim predstavili naše poslovanje in projekte 

nove osrednje knjižnice. Nato smo v prijetnem vzdušju še poklepetali o našem delu.  

 
Ekipa knjižničark in knjižničarjev iz Gradske knjižnice velika Gorica z  

direktorico Katjo Matković Mikulčić v ospredju. (Foto Barbara Kovář) 

 
Obisk madžarskih študentov 

9. decembra 2014 nas je pod vodstvom profesorice dr. Judit Béres obiskala skupina študentov 

bibliotekarstva in informacijskih znanosti iz Univerze v Pécsu na Madžarskem. 

Program za njih smo izvedli v Pionirski knjižnici Nova vas, Knjižnici Tezno in na bibliobusu. 

Predstavili smo jim delovanje Mariborske knjižnice, storitve za otroke in odrasle, elektronsko ponudbo 

in bibliobus. Povabili smo tudi dr. Suzano Žilič Fišer, ki je predstavila učinke Evropske prestolnice 

kulture.  

 
Madžarski študenti v Knjižnici Tezno (Judit Beres stoji skrajno levo) 
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Madžarski študenti v Pionirski knjižnici Nova vas (Foto Barbara Kovář) 

 

Študijski obisk v »Ieprese Bibliotheek« 

Leta 2012 je Eddy Barbry, ravnatelj  knjižnice Ieprese Bibliotheek v flandrijskem mestu Ieper  prek 

socialnega omrežja FaceBook navezal stike z Mariborsko knjižnico in kasneje tega leta tudi obiskal. 

Sodelovanje je obrodilo načrt študijskih izmenjav med knjižnicama in tako sta bila marca 2014 bila na 

študijski obisk v iepersko knjižnico povabljena sodelavca Klemen Brvar in Igor Černe. Spoznala sta 

organizacijo in delovanje tako Ieperske knjižnice kot drugih belgijskih knjižnic in kulturnih ustanov, s 

čemer sta pridobila nova znanja in izkušnje.  

 
Čitalnica in IT-room v ieperski knjižnici (foto I. Černe) 
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Obisk pariških knjižnic in udeležba na seminarju  o valorizaciji in posredovanju audiovizualnih 

virov v knjižnicah 

Seminar Ressources audiovisuelles et les bibliothèques: 

valorisation, médiatisation je potekal v Parizu, od 17. do 28. 

novembra 2014, v sklopu programa Courants du monde, ki ga že 

nekaj let zaporedoma organizirata in finančno krijeta kulturni 

center La Maison des Cultures du Monde in Ministrstvo za 

kulturo in komunikacije. Program je namenjen francosko 

govorečim strokovnjakom z različnih področij kulture. V letu 

2014 je bilo na različna izobraževanja povabljenih 87 

udeležencev iz različnih držav, ki jim je organizator ob stroških 

seminarja kril še stroške bivanja. V skupini AV viri v knjižnicah 

je bila s prijavo iz Slovenije uspešna ter izbrana Slavica Turniški 

Simionova (na fotografiji v Bibliothėque nationale François 

Mitterrand) 

 

 

Strokovna izmenjava med Mariborsko knjižnico in Mestno knjižnico Ljubljana 

 

V prvem decembrskem tednu sta se Niko Kutleša in Semir Atić udeležila izobraževanja v okviru 

projekta strokovne izmenjave med Mestno knjižnico Ljubljana in Mariborsko knjižnico. Cilji  

zanimivega delovnega obiska so bili spoznavanje glavnih procesov dela te največje splošne knjižnice 

v Sloveniji, primerjave pogojev dela (tudi pogojev za uporabnike) v knjižnicah ter izmenjava izkušenj 

in dobrih praks v obeh ustanovah.  

 
Vhod v Mestno knjižnico Ljubljana 

(Foto Niko Kutleša) 
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Obisk v Cankarjevi knjižnici Vrhnika 

 

3. oktobra smo obiskali Cankarjevo knjižnico na Vrhniki v novih prostorih, v kateri se prepletata 

kulturna dediščina nekdanje Industrije usnja in dediščina Ivana Cankarja. 

 
Ogled Cankarjeve knjižnica Vrhnika 

(Foto Metka Narath) 

 

Mariborska knjižnica v Europarku  

V petek, 23. in soboto 24. maja 2014 smo v sklopu meseca Mariborske knjižnice in praznovanja 65. 

obletnice knjižnico »prestavili« v nakupovalno središče Europark. Skozi oba dneva so se odvijale 

različne delavnice, pravljične ure, glasbeni koncert, obiskovalci so se lahko vpisali v knjižnico, 

predstavili smo jim ponudbo knjižnice itd. 

 
Knjižnica v nakupovalnem središču Europark (Foto Aleš Žigart) 
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18. strokovno posvetovanje in Festival potujočih knjižnic 

Dogodek se je odvijal 16. in 17. maja v Ajdovščini in Vipavi. Strokovnega srečanja in festivala 

potujočih knjižnic so se udeležile vse potujoče knjižnice iz Slovenije z dvanajstimi vozili (Ajdovščina, 

Maribor, Ptuj, Ljubljana, Postojna, Tolmin, Koper, Domžale - Kamnik, Murska Sobota, Nova Gorica, 

Novo mesto, Tržič) ter vozilo iz hrvaškega Karlovca. Ekipa mariborskega bibliobusa je sodelovala z 

referatom - skečem Iz preteklosti v prihodnost, 40 let potujoče knjižnice Maribor.  

 
Bibliobus na ogledu. 

 

 
Mojca Gomboc in Ksenija Trs med predstavo 

 (Foto arhiv Mariborske knjižnice) 
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Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 

Skupaj smo močnejši: Povezovanje, sodelovanje in etično delovanje 

Laško, 18. – 19. september 2014 

Z referatom je na posvetovanju sodelovala vodja službe za mlade bralce Maja Logar, ki je skupaj z  

Mirjam Klavž Dolinar (Osnovna šola bratov Polančič) in Patricijo Remšak (Univerzitetna knjižnica 

Maribor) pripravila prispevek z naslovom: Mariborske knjižnice – vodič osnovnošolcu skozi 850 let 

Maribora.  

 
 

 

Dan slovenskih splošnih knjižnic, 20. november 2014 

Osrednja slovenska prireditev ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic je bila v Kopru. 

Posvečena je bila povezovanju, predstavljen je bil portal slovenskih splošnih knjižnic 

dobreknjige.si. 

O povezovanju in dobrih knjigah so spregovorili Tone Partljič, Marko Pavliha, Andrej 

Rozman-Roza in Desanka Tavčar, sodelavka Mariborske knjižnice.   
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Knjižnica in mediji 
 

Organizirali smo 2 novinarski konferenci: 

 6. februar 2014 – Predstavili smo poročilo o delovanja knjižnice v letu 2013, načrte ob 

praznovanju 65-letnice delovanja v 2014 in spomnili na vizijo nove Mariborske knjižnice. 

 

 24. april 2014 – Predstavili smo program dogodkov Meseca Mariborske knjižnice in načrte 

praznovanja 65-letnice do konca leta. Objavili smo težko pričakovano pridobitev gradbenega 

dovoljenja za II. fazo izgradnje nove knjižnice in ponovno predstavili projekt. 

 

Srečanje z novinarji, 6. februar 2014. Z desne: Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice, Klemen Brvar, 

koordinator dogodkov ob 65. obletnici, Rok Žnidaršič, arhitekt (Foto Spem) 

 Dnevna poročila medijskih objav o Mariborski knjižnici – sponzorstvo PressClipping 

 Večer, 65 let Mariborske knjižnice (oglasna priloga), 29. april 2014 – sponzorstvo Večer 
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 Objava informacij o Mariborski knjižnici v Priročniku za bruce 2014/2015, 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 krajevnih knjižnic v občinskih glasilih, glasilih krajevnih skupnosti ali 

mestnih četrti, objave smo zbirali v internem glasilu Informator, 

 odzivali smo se povabilom medijev (Večer, Mariborski utrip, Žurnal, Dobro jutro, RTV 

Slovenija, RTS, Radio Maribor, BK TV...), ki so predstavljali in objavljali posamezne 

dogodke o knjižnici, objave smo zbirali v internem glasilu Informator. 
 

 
Pogovor o knjižničarstvu, BK TV, 10. 12. 2014 
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Večer, 4. december 2014, str. 12 
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REVIJA OTROK IN KNJIGA 
 

V letu 2014 so izšle vse tri načrtovane številke, in sicer v skupnem obsegu 316 strani in  skupni 

nakladi 2.100 izvodov.  

Številka 89 (100 strani) je izšla julija, številka 90 (108 strani) decembra, številka 91 (108 strani)  v 

začetku januarja 2015. Dinamika izhajanja je bila premaknjena v drugo polovico leta zaradi poznega 

projektnega razpisa JAK (šele julija so bili znani rezultati razpisa in višina subvencije) in jesenskih 

simpozijev. 

Člani uredniškega odbora revije: dr. Blanka Bošnjak, Filozofska fakulteta v Mariboru, pred 

službovanjem na univerzi več let vodja službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici, dr. Meta 

Grosman, vodilna slovenska strokovnjakinja s področja branja, dolgoletna predsednica Bralnega 

društva Slovenije, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, vodja Pionirske – Centra za mladinsko književnost 

in knjižničarstvo v Mestni knjižnici Ljubljana, dr. Vanesa Matajc, izredna profesorica za primerjalno 

književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, predsednica Društva za primerjalno 

književnost, dr. Peter Svetina, večkrat nagrajeni avtor mladinske književnosti in predavatelj 

slovenske književnosti na Univerzi v Celovcu, Maja Logar, vodja službe za mlade bralce v 

Mariborski knjižnici, dr. Tanja Mastnak, docentka za področje umetnostne zgodovine na Fakulteti za 

podiplomski humanistični študij v Ljubljani,  urednica revije Darka Tancer-Kajnih. 

Iz tujine so v uredniškem odboru: dr. Meena Khorana iz ZDA, Lilla Ratcheva z dunajskega inštituta za 

mladinsko književnost in dr. Dubrovka Zima s Pedagoške fakultete univerze v Zagrebu. 

Tajnik uredništva in urednik spletne strani revije je Robert Kereži. 

V 41. letniku revije je bilo objavljenih 51 prispevkov, od tega 14 v rubriki Razprave -  članki. 

Sodelovalo je  47 različnih avtorjev, 15 avtorjev je v reviji Otrok in knjiga objavilo svoj prispevek 

prvič. Razen avtorjev znanstvenih in strokovnih besedil so sodelovali  še  3 prevajalci, 15 ilustratorjev 

in  lektorica. Med sodelavci revije so bili  univerzitetni profesorji, osnovnošolski in srednješolski 

profesorji, knjižničarji,  uredniki, pisatelji, ilustratorji, prevajalci; predstavniki društev (Bralna značka, 

IBBY, DSP, Bralno društvo).  

Otrok in knjiga je še zmeraj edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti,  

književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev, od začetka  (prva številka je izšla leta  1972) izhaja s 

pomočjo državne subvencije. V letu 2014 je Javna agencija za knjigo »v skladu s finančnimi 

možnostmi« reviji dodelila samo še 6.500 EUR (od leta 2009, ko je  subvencija znašala 16.500 EUR, 

finančna podpora reviji pada). S tako znižano subvencijo in z denarjem od prodaje  (kriza je žal 

občutno zmanjšala tudi število dolgoletnih zvestih naročnikov) sicer še lahko izdamo tri  številke v 

samostojnih zvezkih, smo pa bili prisiljeni znižati avtorske honorarje, ki jih sicer zahteva in njihovo 

višino celo  predpisuje JAK. Nekateri sodelavci  so se honorarjem  odpovedali, mnogim smo za 

prispevke plačali samo vnaprej dogovorjeni pavšal.  Zaradi varčevanja je v reviji manj barvnih prilog 

(v številki 90 jih sploh ni), ki so bile sicer  stalnica vsakega zvezka.  
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Stroški grafične priprave na tisk in tisk revije so znašali 6.867 EUR, avtorskim honorarjem smo lahko 

namenili samo 2.586 EUR ali povprečno 70 EUR bruto za AP. Z naročninami smo pridobili le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.659 EUR, kar predstavlja 34 % naklade.  Lastnih sredstev smo vložili 1.889 EUR, knjižnica 

zagotavlja delo urednice, tajnika revije in računovodskih storitev. 

Pomembnejši tematski sklopi v letu 2014 so bili: teorija slikanice, vizualna pismenost in ilustracija, 

biblioterapija, zgodovina v zgodbah, tabuji v mladinski književnosti, poročila (nagrade, priznanja), 

ocene. Revija je kot soorganizator sodelovala:  

 v bralnospobujevalni akciji in na simpoziju V zgodovini so skrite zgodbe / V zgodbah je 

skrita zgodovina, v organizaciji Slovenske sekcije IBBY in Pionirske – Centra  za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo (Mestna knjižnica Ljubljana). Nekaj simpozijskih prispevkov je 

objavljenih v reviji številka 90. 

 Na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev OKO BESEDE, od 9. do 11. oktobra v 

Murski Soboti, z vsebinsko zasnovo  in moderiranjem simpozija o tabujih v mladinski 

književnosti. Prispevki so  objavljeni v številki 85. 

 Na simpoziju  Branje je potovanje (tudi za najstnike!), 25. novembra v Klubu Cankarjevega 

doma, v organizaciji Društva Bralna značka Slovenije v času Slovenskega knjižnega sejma. 

 Na prireditvi Slovenske sekcija IBBY, Društva Bralna značka Slovenije in revija Otrok in 

knjiga, pogovori z dobitniki domačih in tujih nagrad ter priznanj za mladinsko književnost na 

Slovenskem knjižnem sejmu. 

 Organizacija prireditve ob svetovnem dnevu mladinske književnosti v Društvu slovenskih 

pisateljev, s Slovensko sekcijo IBBY in Bralno značko Slovenije. 

Za promocijo revije smo skrbeli tudi z objavami na domači spletni strani revije, Mariborske 

knjižnice, Društva Bralna značka ZMPS in Slovenske sekcije IBBY ter na različnih prireditvah, ki so 

jih pripravile. Revija je bila promovirana tudi v programski knjižici slovenskega knjižnega sejma. 
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MARIBORSKA KNJIŽNICA – OSREDNJA 

OBMOČNA KNJIŽNICA 
 

Osrednja območna knjižnica (OOK) je splošna knjižnica, ki na podlagi pogodbe z Ministrstvom za 

kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja za širše območje določene posebne naloge in 

knjižnice na območju strokovno povezuje 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 zagotavlja 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 

 
V letu 2014 Ministrstvo za kulturo ni več podpiralo financiranja nakupa povečanega in zahtevnejšega 

izbora konvencionalnega knjižničnega gradiva, zato smo nabavili le elektronske podatkovne zbirke.  

naslovi slovenski tuji 

 

skupaj 

knjige 0 0 0 

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 1 4 5 

Število naslovov knjižničnega gradiva 
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izvodi slovenski tuji 

 

skupaj 

knjige 0 0 0 

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 1 4 5 

Število izvodov knjižničnega gradiva 

  
Uporabnikom Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju smo omogočali oddaljen dostop do 

vseh navedenih elektronskih virov in z njimi uporabnike seznanjali v okviru rednih oblik 

informacijskega opismenjevanja. 

V skladu z dogovorom smo omogočali brezplačno medknjižnično izposojo za vse uporabnike na 

območju. 

Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 

Udeležili smo se strokovnih usposabljanj, ki jih pripravlja Center za razvoj knjižnic (CeZaR) v NUK 

za zaposlene iz osrednjih območnih knjižnic, delavnic Strategija OOK 2014 – 2020 (1 udeleženka) in   

Protokol svetovalnega dela: analiza zbranih podatkov (3 udeleženke). 

Za lažji dostop do informacij s področja dela OOK in večje preglednosti delovanja smo na intranet 

Mariborske knjižnice prenesli dokumentacijo s področja območnosti (skupni projekti, izobraževanja, 

zapisniki itd.) in sodelavcem v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnici Lenart 

omogočili dostop do teh vsebin.  

Projekt označevanja gradiva z oznako Povečani tisk smo predstavili in ponudili v uporabo obema 

knjižnicama. 

V aprilu smo v okviru projekta »Vzpostavitev knjižnice za slepe in slabovidne« s CeZaR v NUK, z 

invalidskimi društvi in preko portala Svet invalidov sodelovali pri organizaciji dveh strokovnih 

usposabljanj, »Kako se učijo ter berejo slepi, slabovidni in osebe z motnjami branja?« (21 

udeležencev) in »Kako berejo ter uporabljajo splet slepi, slabovidni in osebe z motnjami branja?« (16 

udeležencev).  

Izvedli smo popis in analizo stanja IKT opreme na našem območju ter izdelali geografsko prostorsko 

analizo za vse občine z območja Knjižnice Lenart in predlog organizacije knjižnične mreže na njenem 

območju »Načrt knjižnične mreže na območju Knjižnice Lenart«. 

Kot druge OOK smo začeli s pripravo analize razvitosti knjižnic po območjih (demografsko stanje, 

gospodarstvo, razvojni načrti), ki bo zaključena v letu 2015. Pripravili smo tudi popis knjižničnih 

okolišev o ranljivih skupinah prebivalstva na širšem območju, v okviru katerega smo popisali 

ustanove, zavode in društva, ki združujejo ranljive skupine prebivalstva ter primere dobrih praks 

izmenjevali s Knjižnico Lenart, Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Univerzitetno 

knjižnico Maribor. Skrbeli smo za nabavo in distribucijo glasila »Svet invalidov« tudi za knjižnici na 

območju.  

Skupaj s knjižnicama na območju smo pripravili delavnico z izmenjavo dobrih praks. Obravnavali 

smo naslednje teme:  
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 Informacijska varnost 

 E-viri, ki so na voljo za knjižnice na območju OOK 

 Predstavitev dela v COBISS3/Katalogizaciji 

 Kako uporabnikom olajšati iskanje po OPAC-u 

 Analiza stanja IKT opreme za Štajersko območje (predstavitev) 

 Aktivnosti OOK v letu 2014 (predstavitev) 

Delavnice se je udeležilo 25 sodelavcev iz vseh treh knjižnic območja. Gradiva smo objavili na 

intranetu in v Informatorju. 

 

V sodelovanju z EBSCO Information Services in Univerzitetno knjižnico Maribor smo organizirali 

delavnico EBSCO elektronske knjige – Sodobni trend branja, prikaz v praksi. Delavnice se je 

udeležilo 26 udeležencev iz splošnih, šolskih in visokošolskih knjižnic na območju.  

 

Priključili smo se portalu Dobreknjige.si, ki sta ga s financiranjem Ministrstva za kulturo vzpostavili 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Na 

portalu se izgrajuje zbirka podatkov o leposlovnih delih, ki jih slovenski knjižničarji priporočajo 

bralcem.  

 
Ustanova Število vnašalcev Število vnosov 

Knjižnica Koper 9 94 

Mariborska knjižnica 2 86 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 7 45 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina 2 40 

Mestna knjižnica Grosuplje 2 35 

Mestna knjižnica Ljubljana 7 35 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 2 32 

Valvasorjeva knjižnica Krško 1 30 

Kosovelova knjižnica Sežana 1 25 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 3 17 

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 1 12 

Knjižnica Domžale 2 10 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 1 10 

Osrednja knjižnica Celje 1 10 

Mestna knjižnica Izola 1 8 

Knjižnica Brežice  1 6 

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna 1 5 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 2 5 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota 1 3 

Knjižnica Logatec 2 3 

Knjižnica Litija 1 3 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franceta Sušnika Ravne na 

Koroškem 

2 2 

Mestna knjižnica Piran 1 1 

Skupaj 53 517 

Prikaz sodelovanja knjižnic pri vnosu knjižnih priporočil na portal Dobre knjige 

 

Začeli smo s pripravami na vzpostavitev portala Štajerci.si, spletnega biografskega leksikona znanih 

Štajercev. Zbirali smo ustrezne vsebine in vnesli testne zapise.   
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Delo OOK smo predstavili študentkama bibliotekarstva z Univerze v Zadru, članom Društva 

bibliotekarjev Maribor in madžarskim študentom iz Pécs-a (Institute of Library & Information 

Science, University of Pécs) ter se udeleževali srečanj tima OOK in urednikov regijskih spletnih 

biografskih leksikonov.  

 

Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 

 
V vseh knjižnicah na območju in v UKM smo intenzivno pripravljali bibliografijo serijskih publikacij 

domoznanskega značaja za štajersko območje za obdobje od 1991 do 2013. Popisi z vseh območij so 

septembra izšli v publikaciji Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih 

knjižnic od 1991 do 2013. 

Udeležili smo se mednarodnega simpozija Rusi med drugo svetovno vojno in med NOB v Jugoslaviji,  

ki je potekal v organizaciji Občine Duplek in Medikohistorične sekcije Slovenskega zdravniškega 

društva. Po simpoziju je bila otvoritev 10 informacijskih tabel o zgodovini gradu Vurberk in o 

Sanatoriju ruskega Rdečega križa, ki je deloval v gradu. Pri nastanku teh tabel smo sodelovali s 

posredovanjem slikovnega gradiva o sanatoriju, zgodba o sanatoriju je objavljena na Kamri.  

 
Knjižnica Tezno, zbiranje gradiva o Tam-u, srečanje nekdanjih sodelavcev TAM, 28. maj 2014 

(Foto Barbara Kovář) 

 

V okviru praznovanja 65-letnice Mariborske knjižnice in v okviru praznika mestne četrti Tezno  smo 

izvedli zbiranje gradiva in spominov na življenje in delo v TAM-u. Zbrali smo nekaj zanimivih 

fotografij, ki smo jih kot dodatno poglavje Spomini na TAM objavili v zbirki Po sledeh TAM-a na 

portalu Kamra. Predvajali smo oba dela filma Umrli gigant, ki si ga je ogledalo okoli 20 obiskovalcev, 

z vodstvom Poslovno proizvodne cone Tezno pa smo organizirali še voden sprehod po Poslovno-

proizvodni coni Tezno, ki sloni na bogati dediščini tradicije TAM-a. Več kot 50 obiskovalcev je na 

zbirnem mestu pred nekdanjim TAMom navdušil starodobni avtobus Pionir. 
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Sprehod po bivšem Tamu, sedaj PPC Tezno, 29. maj 2014 (Foto Barbara Kovář) 

  

Ob pripravi domoznanske razstave Pod arkadami modrosti, na pozabljenem trgu smo se povezali z 

Univerzitetno knjižnico Maribor, Pokrajinskim arhivom Maribor, Pokrajinskim muzejem Maribor, 

Muzejem narodne osvoboditve Maribor, Nadškofijskim arhivom Maribor in s ČZP Večer. Zbrana 

gradiva bomo v letu 2015 objavili na Kamri v okviru zbirke Zgodbe mariborskih stavb. 

Udeležili smo se Domfesta, 3. festivala domoznanstva, ki ga je organizirala goriška knjižnica.  

naslovi slovenski tuji 

 

skupaj 

od tega 

primarno 

knjige 900 23 923 109 

neknjižno gradivo 36 9 45 6 

serijske 

publikacije 87 5 92 50 

skupaj 1.023 37 1.060 165 

Število naslovov domoznanskega gradiva 

 

izvodi slovenski tuji 

 

skupaj 

od tega 

primarno 

knjige 3.468 29 3.497 406 

neknjižno gradivo 127 12 139 26 

serijske 

publikacije 366 5 371 138 

skupaj 3.961 46 4.007 570 

Število izvodov domoznanskega gradiva 
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Kamra, digitalizacija 
 

Regijski portal KAMRA je spletni portal, ki združuje vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah 

in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. S koordiniranim sodelovanjem partnerskih institucij so 

informacije dostopne na enem mestu. V letu 2014 je bilo na portalu 204.051 obiskov in 506.074 

ogledov. Na Kamri je objavljenih skupaj 17.061  digitaliziranih objektov, od tega jih je 15.797 

povezanih v 291 zbirk. V letu 2014 je bilo dodanih 75 novih digitalnih zbirk in 3.727 novih 

multimedijskih elementov. Sodelavci Kamre so k sodelovanju pritegnili 30 novih organizacij, vseh 

sodelujočih je sedaj 192. Od marca 2010 so vsebine Kamre prisotne tudi na Europeani. 

Vnos digitalnih zbirk do 31.12.2014 

Pokrajine Število 

Osrednja Slovenija 70 

Celjska pokrajina 54 

Dolenjska pokrajina 43 

Gorenjska pokrajina 30 

Obalno-kraška pokrajina 27 

Štajerska pokrajina 16 

Spodnje Podravska pokrajina 17 

Goriška pokrajina 14 

Koroška pokrajina 12 

Pomurska pokrajina 8 

SKUPAJ 291 

 
Vnos multimedijskih elementov do 31.12.2014 

Pokrajine število 

Osrednja Slovenija 3.832 

Celjska pokrajina 3.428 

Gorenjska pokrajina 2.278 

Dolenjska pokrajina 1.981 

Štajerska pokrajina 1.430 

Obalno-kraška pokrajina 1.619 

Koroška pokrajina 1.143 

Spodnje Podravska pokrajina 801 

Goriška pokrajina 345 

Pomurska pokrajina 204 

SKUPAJ 17.061 

 

V obeh knjižnicah na območju smo izvedli predstavitvi portala Kamra in digitalnih zbirk na portalu 

dLib. Univerzitetna knjižnica Maribor je objavila digitalno zbirko Mariborski Stari most med 1913-

2013, ki je nastala ob razstavah ob 100-letnici mostu. 

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, knjižnicam smo v pregled  poslali 4 odpisne sezname. 
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VODENJE KAKOVOSTI 

 
V Mariborski knjižnici pri  svojem poslovanju sledimo  načelom standarda ISO 9001:2008.  Model 

sistema vodenja kakovosti temelji na procesih, ki jih načrtujemo, izvajamo, spremljamo in 

izboljšujemo. Sistem spremljanja naših procesov predpisuje Poslovnik kakovosti MK, Strateški načrt 

Mariborske knjižnice za obdobje 2014-2020 (Strateški cilj 6: Vodenje sistema kakovosti) in Program 

dela 2014. 

V desetih letih uporabe standarda smo verzijo ISO 9001:2000 zamenjali za verzijo ISO 9001:2008, ki 

je trenutno v uporabi, v pripravi pa je že standard ISO 9001:2015. Nova verzija standarda bo 

spremenjena tudi v strukturi in prinaša novosti predvsem na področju preventivnega delovanja in  

izboljšav. V točki Planiranje predvideva določitev tveganj in priložnosti ter načrtovanje sprememb. 

Točka standarda, ki obravnava izboljšave, zahteva vodenje korektivnih ukrepov ob pojavu 

neskladnosti. Pri komuniciranju je vključen element zavedanja. V notranji presoji 2014 smo poskusno 

vključili elemente nove verzije in tako povezali oba standarda v točkah, kot prikazuje spodnja tabela. 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 TEMA 

 

tč. st. 5.5.3 Notranje komuniciranje 

 

tč. st. 7.3 Komunikacije in 7.4 Zavedanje 
Vloga za službeno 

odsotnost/izobraževanje 

tč. st. 7.4 Nabava 

tč. st.   6.1 Ukrepi za obravnavanje 

tveganj in priložnosti 

 

Nabava gradiva, materiala . . . 

 

   

Povezava verzij standarda ISO 9001 v praksi naše notranje presoje 

Notranja presoja 

Notranja presoja je v Mariborski knjižnici potekala med 14. in 18. aprilom 2014. Izobraževanje 

notranjih presojevalcev je bilo izvedeno 8. aprila.  

Izobraževanje je obsegalo: sistem v sistemu: ponotranjenje sistema vodenja kakovosti, Standard ISO 

9001 v Mariborski knjižnici: novosti izdaje ISO 9001:2015 ter priprava na presojo – delo v skupinah. 

Presojo je izvedlo 11 presojevalcev, ki je opravilo skupaj 28 presoj, 88 ur za pripravo vprašalnikov, 

oziroma skupaj za notranjo presojo 144 ur. Presoja je bila izvedena na 12 lokacijah, presojani pa so 

bili vsi temeljni procesi na osnovi izbranega vzorca. 

Presojevalci so pripravili 12 zapisov s priporočili, mnenji in predlogi, oblikovanimi v 6 sklopov: 

 Organizacija dela  

 Knjižnična zbirka  

 Finance  

 Odnosi v Mariborski knjižnici  

 Sistem vodenja kakovosti  

 IKT  
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Vodstveni pregled 

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 notranje presoje, informacije, pridobljene od uporabnikov (kot npr. knjiga 

pritožb), pregled preventivnih in korektivnih ukrepov, ukrepi, ki so posledica predhodnih vodstvenih 

pregledov, spremembe v poslovnih procesih in priporočila za izboljšave. 13.5. je bil opravljen 

vodstveni pregled, obravnavane so bile vse točke notranje presoje in sprejeti sklepi, ki so vključeni v 

Preglednico korektivnih, preventivnih ukrepov in izboljšav. Določil smo aktivnosti, termine in nosilce 

nalog. Preglednica je objavljena na intranetu Mariborske knjižnice. 

Zunanja presoja 

Zunanja presoja je bila izvedena 15.5. 2014. Opravili sta jo presojevalki SIQ. Neskladnosti nista 

ugotovili, podali pa sta 10 priporočil, za katere smo prav tako določili aktivnosti, termine in nosilce ter 

zapisali pojasnila, kjer je bilo potrebno.                      

 

Plan zunanje presoje 
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NOTRANJA ORGANIZACIJA IN KADRI 
 

Notranjo organizacijo knjižnice 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 ravneh.  

Zaposleni 

Na dan 31.12.2014 je bilo v vseh oblikah zaposlitve (nedoločen in določen čas – nadomeščanja 

odsotnosti ter udeleženci v programu javnih del) zaposlenih 98 delavcev. V primerjavi z letom 2013 

se je število zaposlenih znižalo za 2,97 % zaradi manjšega števila vključenih v program javnih del.  

 

V letu 2014 se je trem sodelavcem  izteklo delovno razmerje  za določen čas, nadomeščanje začasno 

odsotnih delavcev  (porodniški dopust in daljša bolniška odsotnost zaposlenih). Ena delavka je 

sporazumno prekinila delovno razmerje za nedoločen čas. Skladno z veljavno zakonodajo smo 

pridobili soglasje občine in dobili nadomestno zaposlitev.   

Tri delavke so bile v letu 2014 na porodniškem dopustu. Dve delavki sta koristili zakonsko možnost 

opravljanja dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.  

Povprečna delovna doba zaposlenih je 22 let. Delovna doba, pridobljena z delom v knjižnici, je v 

povprečju 15 let.  

Povprečna starost zaposlenih je 46,5 let,  za 3 leta so moški mlajši od žensk. Razmerje med spoloma, 

izraženo v odstotku,  znaša  79 : 21 v korist žensk. 
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Število zaposlenih po kadrovskem načrtu (stanje na dan 31.12.2014) 

Vir financiranja Število zaposlenih na 

dan 31.12.2014 

1. Državni proračun 2 

2. Proračun občin (2a+2b+2c) 85 

2.a Proračun MOM 100% 64 

2.b Proračun MOM v deležu 7,34 

2.c Proračuni drugih občin 13,66 

3. ZZZS in ZPIZ 0 

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

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 

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

koncesnine, RTV-prispevek 

0 

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 0 

8. Sredstva za financiranje javnih del 7 

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

zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in 

specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev 

pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih 

0 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke) 94 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)  87 

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

 

Izraba delovnega časa 

V letu 2014 smo opravili 141.191 delovnih ur, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja 3,67 % 

več.  Znatno smo  znižali tudi odsotnosti iz dela in sicer v skupnem odstotku glede na predhodno leto   

kar za 40,17 %.   
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 Realizacija 

2013 

Realizacija 

2014 

% - glede na 

vse ure leta 

2014 

Indeks  

2013/2014 

redno delo 136.187 141.191 75,23 103,67 

državni praznik 7.050 6.094 3,25 86,44 

letni dopust 21.825 23.831 12,70 109,19 

izredni dopust 623 630 0,34 101,12 

študijski dopust 224 189 0,10 84,38 

službena pot 1.770 1.848 0,98 104,41 

službena pot tujina 94 248 0,13 263,83 

bolezen do 30 dni 5.990 4.639 2,47 77,45 

nesreča pri delu 576 56 0,03 9,72 

nesreča izven dela 1.306 399 0,21 30,55 

bolezen nad 30 dni 4.253 1.505 0,80 35,39 

nega družinskega člana 573 998 0,53 174,17 

krvodajalstvo 48 72 0,04 150,00 

invalidnina II. stopnje 1.044 1.044 0,56 100,00 

porodniško nadomestilo 2.382 792 0,42 33,25 

nadomestilo za nego 

otroka 

3.338 3.776 2,01 112,12 

očetovski dopust 176 32 0,02 18,18 

nadurno delo 73 335 0,18 458,90 

Skupaj 187.532 187.679 100  

 

Delo, opravljeno v popoldanskem času, predstavlja 28,69 %  vseh delovnih ur.  

popoldansko delo 40.502 28,69 

delo ob sobotah 3.921 2,78 
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Javna dela in drugi zaposlitveni programi 

V letu 2014 smo v knjižnici  kot izvajalec javnih del 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  pogodbami o izvajanju programa javnih del smo za čas 

opravljanja javnih del zaposlili 7 oseb.  

  ure % 

redno delo 11.920 87,60 

letni dopust 1040 7,64 

prazniki 440 3,23 

boleznine 208 1,53 

skupaj 13.608 100 

popoldansko delo 4.768 40,00 

 

Zaposleni v programu Pomoč v knjižnici  so opravili 13.608 ur rednega dela,  od tega je bilo 40 % 

delovnega časa opravljenega v popoldanski delovni obvezi.  

 

Skladno z veljavno zakonodajo so  udeleženi 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.  

Po podjemni pogodbi smo za nadzor kurilnih naprav in objektov  na lokaciji Rotovški trg, imeli 

zaposlenega 1 delavca. V letu 2014 je v času kurilne sezone opravil 282 delovnih ur. 

Sodelovali smo z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS – SOČA. S programom poklicne 

rehabilitacije  smo omogočili usposabljanje ene invalidne osebe. 

Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje 

 
 interno zunanje skupaj 

število ur 480 1308 1788 

število zaposlenih 98 45 143 
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INTERNO KOMUNICIRANJE 
 

Interno glasilo Informator 
 

Izdali smo 5 številk Informatorja (dvojne številke) in jih pripravili tudi za elektronsko objavo na 

intranetu.   

 
Informator št. 135 (marec, april 2014) 

Uvodnik z napovedjo dogodkov ob praznovanju 65. obletnice knjižnice 
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Intranet Mariborske knjižnice 

 
Intranet predstavlja pomemben način informiranja zaposlenih in notranjega komuniciranja. 

Uporabljamo ga za naročanje materiala in storitev, za obvestila in okrožnice, vodenje dokumentacije 

projektov, koledar dogodkov, Informator, objavo internih dokumentov, zapisnikov, dokumentov 

OOK…Za upravljanje posameznih vsebin so odgovorni uredniki intraneta.  

 

Sestanki  in interna izobraževanja 
 

V letu 2014 smo posebno pozornost namenjali strokovnim sestankom in srečanjem celotnega 

kolektiva in posameznih organizacijskih struktur (sestanki kolegija, sestanki posameznih oddelkov, 

delovnih skupin, različni strokovni sestanki, sestanki vodij enot..). Letno poročilo je direktorica 

predstavila ob obiskih enot in oddelkov. 

  

Strokovna ekskurzija 
 

3. novembra smo za zaposlene organizirali ogled razstave Cerkovna ordninga v NUK, v nadaljevanju 

pa smo obiskali še novo Cankarjevo knjižnico na Vrhniki, ki so jo domišljeno umestili v prostor 

nekdanje propadle Industrije usnja Vrhnika ter jo zasnovali kot preplet te industrijske dediščine in z 

domoznanskimi elementi, povezanimi z Ivanom Cankarjem, klancem, Karlom Grabeljškom…Zelo 

zgovorni so tudi podatki, kako angažirano uspešno je Občina Vrhnika pridobila evropska sredstva za 

knjižnico in celoten kulturni center, v katerega so umestili knjižnico. 

 

 

 

 

Srečanje zaposlenih in obisk LGM 

13. decembra smo za zaposlene pripravili prednovoletno srečanje. To priložnost vsako leto izkoristimo 

za obisk ene od kulturnih institucij. Letos, ko smo oboji praznovali (LGM 40 letnico) so nas prijazno 

sprejeli v Lutkovnem gledališču Maribor, s katerim nas veže posebno prijateljstvo. Z njimi smo si več 

kot 40 let delili prostore. Oni so že dočakali nov dom, v knjižnici moramo še čakati. 

Lutkarji so za nas odigrali odlično predstavo Časoskop, ki je nastala v čast praznovanja 850 letnice 

Maribora.
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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 2014 

 

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, 108/13 in 94/14), 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (URL RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13), 

 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 108/13), 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (URL RS, št. 40/12, 105/12, 47/13, 85/14 in 95/14). 

 

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. 
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V knjigovodskih evidencah izkazujemo prihodke in odhodke po vrstah in namenih, ločeno prihodke in 

odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo, ločeno na tiste, ki se nanašajo na javno 

službo, 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 je knjižnica financirala s sredstvi občin ustanoviteljic in občin pogodbenih 

partneric. 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 smo prejeli 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.  
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Pogodbe o financiranju dejavnosti so bile sklenjene pozno in program potrjen šele 10. julija. V prvem 

polletju  smo zaradi tega imeli 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 zavlačujejo celo do konca tekočega leta. Težave 

z nerednim dotokom finančnih sredstev smo premostili s prenosom likvidnih sredstev preteklih 

obdobij in z lastnimi prihodki. 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 2014 iz nejavnih virov ustvarili presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 12.367,13 EUR. Presežek bo namensko porabljen v okviru opravljanja 

knjižnične dejavnosti kot javne službe. Namenjen bo nakupu knjižnične, računalniške in druge opreme 

namenjene izvajanju knjižnične dejavnosti oziroma pokrivanju amortizacije te opreme v prihodnjih 

letih, v skladu z zakonodajo.  

Prejeta sredstva, vključno s sredstvi za nabavo knjižničnega gradiva in opreme, so v letu 2014 znašala 

3.952.615 EUR in so bila v primerjavi z letom 2013 višja za 2,07 %.  Izdatki so znašali 3.940.248 

EUR in so bili višji za 2,99 % glede na leto 2013.  
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Celotni proračun Mariborske knjižnice za leto 2014 

PRIHODKI 
realizacija  

2012 

realizacija  

2013 
plan  2014 - 

pogodbe 

realizacija  

2014 

indeks        

plan 14 / 

realizacija 

14 

indeks        

realizacija 

13/ 

realizacija 

14 

I. PRIHODKI SKUPAJ 3.686.486,07 3.872.448,21 3.955.385,35 3.952.615,52 99,93 102,07 

A. prihodki za izvajanje javne 

službe 3.686.486,07 3.872.448,21 3.955.385,35 3.952.615,52 99,93 102,07 

1. prihodki iz proračunov 3.453.450,91 3.528.623,10 3.609.135,35 3.632.896,88 100,66 102,96 

1.1 prihodki iz proračunov 

lokalnih skupnosti 3.128.108,94 3.165.109,84 3.175.340,88 3.198.453,56 100,73 101,05 

prihodki od Mestne občine Maribor 2.452.908,57 2.503.671,82 2.496.454,79 2.521.163,40 100,99 100,70 

prihodki od Občine Duplek 52.955,60 59.398,80 58.373,00 59.172,34 101,37 99,62 

prihodki od Občine Hoče Slivnica 82.226,04 83.557,35 87.531,62 86.537,53 98,86 103,57 

prihodki od Občine Kungota 36.050,00 31.023,24 41.726,76 41.726,76 100,00 134,50 

prihodki od Občine Lovrenc na 

Pohorju 56.265,23 57.317,15 57.241,00 58.009,32 101,34 101,21 

prihodki od Občine Miklavž na 

Dravskem Polju 42.331,00 42.129,00 42.297,00 42.297,00 100,00 100,40 

prihodki od Občine Pesnica 59.180,41 53.931,01 59.292,42 59.292,43 100,00 109,94 

prihodki od Občine Rače Fram 33.000,00 31.000,00 30.700,00 30.700,00 100,00 99,03 

prihodki od Občine Ruše 92.661,36 95.626,21 96.110,23 94.376,03 98,20 98,69 

prihodki od Občine Selnica ob Dravi 33.324,91 43.529,61 39.103,97 38.950,53 99,61 89,48 

prihodki od Občine Starše 29.400,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 100,00 100,00 

prihodki od Občine Šentilj 112.393,74 92.231,66 87.758,88 87.477,01 99,68 94,84 

prihodki od Občine Benedikt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

prihodki od Občine Cerkvenjak 2.740,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

prihodki od Občine Makole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

prihodki od Knjižnice Slov. Bistrica 23.922,29 26.129,41 25.551,21 25.551,21 100,00 97,79 

prihodki od Občine Sveta Ana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

prihodki za investicijsko 

vzdrževanje  in opremo - občine 18.748,84 21.864,58 29.500,00 29.500,00 100,00 134,92 

1.2 prihodki iz državnega 

proračuna 325.341,97 363.513,26 433.794,47 434.443,32 100,15 119,51 

prihodki od Ministrstva za kulturo 263.193,83 269.446,00 190.009,00 191.532,00 100,80 71,08 

prihodki od drugih ministrstev 

(javna dela, JAK) 62.148,14 86.467,26 87.085,47 86.211,32 99,00 99,70 

prih. za investicijsko vzdrževanje in 

opremo - MzK 0,00 7.600,00 156.700,00 156.700,00 100,00 2.061,84 

2. drugi prihodki za izvajanje 

javne službe (lastni prihodki) 233.035,16 343.825,11 346.250,00 319.718,64 92,34 92,99 

prihodki od prodaje blaga in storitev 190.887,82 342.765,01 344.600,00 318.081,61 92,30 92,80 

prihodki od obresti 276,88 263,59 150,00 59,12 39,41 22,43 

prihodki od donacij, sponzorstva 1.452,53 500,00 1.500,00 1.380,00 92,00 276,00 

prihodki od donacij posebnega 

članstva 9.317,93 296,51 0,00 197,91 0,00 66,75 

prihodki Zavoda 2012 -  EPK  31.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ODHODKI           

II. ODHODKI SKUPAJ 3.684.859,84 3.825.804,45 3.955.385,35 3.940.248,39 99,62 102,99 

A. odhodki za izvajanje javne 

službe 3.684.859,84 3.825.804,45 3.955.385,35 3.940.248,39 99,62 102,99 

1. izdatki zaposlenim 2.427.463,47 2.449.457,73 2.487.771,11 2.449.801,17 98,47 100,01 

Plače - I. bruto 1.859.875,50 1.845.380,78 1.911.442,24 1.899.273,41 99,36 102,92 

Prispevki  na plače 300.270,29 295.306,16 307.218,48 303.121,04 98,67 102,65 

Drugi osebni prejemki 163.671,67 179.539,07 156.612,79 141.200,94 90,16 78,65 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 37.950,63 20.485,69 9.719,90 10.180,80 104,74 49,70 

Javna dela 65.695,38 108.746,03 102.777,70 96.024,98 93,43 88,30 

2. izdatki za blago in storitve 

(materialni stroški) 684.251,59 724.553,29 639.081,06 712.852,31 111,54 98,39 

Funkcionalni stroški objektov 

(splošni neprogramski stroški) 471.891,28 499.479,91 438.854,91 475.927,88 108,45 95,28 

Funkcionalni stroški redne 

dejavnosti (splošni prog. str.) 154.535,68 176.581,09 133.622,78 175.103,08 131,04 99,16 

Programski stroški redne dejavnosti  57.824,63 48.492,29 66.603,37 61.821,35 92,82 127,49 

3.  knjižnično gradivo 529.013,10 599.958,06 572.333,18 577.625,63 100,92 96,28 

4. oprema in investicijsko 

vzdrževanje 44.131,68 51.835,37 256.200,00 199.969,28 78,05 385,78 

RAZLIKA   PRIHODKI - 

ODHODKI  1.626,23 46.643,76 0,00 12.367,13 0,00 26,51 

 

 

Mariborska knjižnica je 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 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 2. obroka ¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, ki jih je po navodilu 

Računskega sodišča bilo potrebno zajeti med prihodke in stroške dela leta 2014. Realizacija lastnih 

sredstev oziroma drugih prihodkov za izvajanje javne službe je, v primerjavi s planom in realizacijo 

2013, nižja za 7 % zaradi nižjih prihodkov od zaračunavanja storitev javne službe. Sredstva 

financerjev za nabavo knjižničnega gradiva,  so v primerjavi z letom 2013 nižja za dobrih 10 %, zaradi 

drastičnega znižanja sredstev Ministrstva za kulturo. Dodatna sredstva za nabavo knjižničnega gradiva 

smo namenili iz lastnih prihodkov. Za pokritje celotnih odhodkov v višini 3.940.248,39 EUR so 

občine prispevale 81,2 % sredstev, državni proračun 11,0 % sredstev, iz lastnih sredstev smo pokrili 

7,8 % vseh odhodkov.  
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Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice 

 

Prejeta sredstva  

 
 2014 2013 2012 Indeks 13/14 

prejeta sredstva  3.952.615,52 3.872.448,21 3.686.486,07 102,1 

občine 3.198.453,56 3.165.109,84 3.128.108,94 101,0 

Ministrstvo za kulturo 348.232,00 268.046,00 254.893,83 129,9 

Javna agencija za knjigo 8.000,00 9.000,00 8.300,00 88,9 

Zavod RS za zaposlovanje 74.732,79 83.143,59 52.202,90 89,9 

Sklad RS za zap. in rehab. invalidov 3.478,53 3.323,67 9.945,24 104,6 

lastna sredstva 319.718,64 343.825,11 

 

201.935,16 93,0 

Zavod 2012-EPK 0,00 0,00 31.100,00 0 

 
 

Grafični prikaz prejetih sredstev za leto 2014 
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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 1.993.411,71 362.751,69 165.000,00 29.500,00 2.550.663,40 79,75 

Občina Duplek 47.137,50 7.034,84  5.000,00 0,00 59.172,34 1,85 

Občina Hoče Slivnica 56.721,61 20.315,92 9.500,00 0,00 86.537,53 2,71 

Občina Kungota 11.095,89 5.630,87 25.000,00 0,00 41.726,76 1,30 

Občina Lovrenc na P. 31.149,38 14.279,94 12.580,00 0,00 58.009,32 1,81 

Občina Miklavž  14.453,00 6.711,00 21.133,00 0,00 42.297,00 1,32 

Občina Pesnica 30.064,17 17.478,26 11.750,00 0,00 59.292,43 1,85 

Občina Rače Fram 15.653,83 7046,17 8.000,00 0,00 30.700,00 0,96 

Občina Ruše 68.869,03 10.988,00 14.519,00 0,00 94.376,03 2,95 

Občina Selnica ob D. 13.524,83 5.383,52 20.042,18 0,00 38.950,53 1,22 

Občina Starše 9.071,57 2.628,43 12.000,00 0,00 23.700,00 0,74 

Občina Šentilj 50.536,74 21.940,27 15.000,00 0,00 87.477,01 2,73 

Knjižnica Slovenska Bistrica  14.667,67 10.883,54 0,00 0,00 25.551,21 0,80 

skupaj občinski proračuni 2.356.356,93 493.072,45 319.524,18 29.500,00 3.198.453,56 100,00 

 
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 0,00 113.809,00 0,00 113.809,00   

program nalog OOK 59.629,00 2.571,00 14.000,00 0,00 76.200,00   

dejavnosti TŽO 0,00 1.523,00 0,00 0,00 1.523,00   

nakup bibliobusa 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00   

nakup IKT opreme 0,00 0,00 0,00 6.700,00 6.700,00   

skupaj 59.629,00 4.094,00 127.809,00 156.700,00 348.232,00 80,16 

Javna agencija za knjigo RS 

JAK - Revija Otrok in knjiga, št. 89,90,91 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00   

JAK -  pravljični večer 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00   

skupaj 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1,84 

Sklad RS za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov           

nagrada in prispevki-invalidi nad kvoto 3.478,53 0,00 0,00 0,00 3.478,53 0,80 

Zavod  RS za zaposlovanje 

javna dela - sofinanciranje za 7 delavcev 74.204,79 528,00 0,00 0,00 74.732,79 17,20 

skupaj državni proračun 137.312,32 12.622,00 127.809,00 156.700,00 434.443,32 100,00 
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Prihodki – lastni (od izvajanja javne službe in prodaje na trgu) 

 

prihodek 2014 2013 2012 

indeks 

13/14 

indeks 

12/13 

prihodki od zamudnin-opomini 52.735,03 40.020,94 41.505,05 131,77 96,42 

prihodki od zamudnin- na dan 48.322,33 63.816,93 79.339,51 75,72 80,44 

prihodki od fotokopij 49,15 67,80 104,05 72,49 65,16 

prihodki od izgubljenega  knjižničnega gradiva 3.843,45 2.515,27 3.424,12 152,80 73,46 

prihodki od  izkaznic 4.058,28 5.400,61 7.697,52 75,14 70,16 

prihodki od uporabe računalnikov 1.061,17 1.119,22 1.304,46 94,81 85,80 

prihodki od prodaje odpisanih knjig 2.491,70 3.299,04 3.668,60 75,53 89,93 

prihodki od knjigoveznice 64,24 120,72 146,89 53,21 82,18 

prihodki od medknjižnične izposoje 1.756,00 1.358,50 1.690,80 129,26 80,35 

prihodki od poškodovanega gradiva 175,68 50,20 71,30 349,96 70,41 

prihodki od  UTŽO-članarine 0,00 4.378,11 6.680,32 0,00 65,54 

prihodki od revij in knjig 3.659,93 4.908,47 4.496,81 74,56 109,15 

prihodki od donacij 0,00 500,00 1.452,53 0,00 34,42 

prihodki od najemnin 370,99 313,93 199,00 118,18 157,75 

prihodki  od UTŽO-šolnine 26.861,25 28.091,95 23.457,42 95,62 119,76 

drugi prihodki  1.994,94 6.591,70 7.591,69 30,26 86,83 

prihodki od prodaje trakov 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 

prihodki od izobraževanja 450,78 721,38 2.707,05 62,49 26,65 

prihodki od izposoje čitalca za inventuro 0,00 104,15 0,00 0,00 0,00 

prihodki od izdelave zapisa za bibliografijo 51,15 83,11 500,50 61,54 16,61 

prihodki od rezervacij gradiva 1.869,50 2.016,20 2.508,19 92,72 80,38 

prihodki od obdelave, opreme in vezave gradiva 1.648,78 1.523,48 1.927,30 108,22 79,05 

prihodki od prodaje stenskega koledarja 4,10 12,51 25,01 32,77 50,02 

prihodki od donacij posebnega članstva 197,91 296,51 9.317,93 66,75 3,18 

prihodki od  odškodnin zavarovalnic 10.469,71 347,29 0,00 3.014,69 0,00 

prihodki od obresti 59,12 263,59 276,88 22,43 95,20 

prihodki od izvedbe dejavnosti  368,85 0,00 1.840,56 0,00 0,00 

prihodki od članarin 157.154,60 175.903,50 0,00 89,34 0,00 

skupaj 319.718,64 343.825,11 201.935,16 92,99 170,27 

prihodki od dejavnosti EPK 0,00 0,00 31.100,00   0,00 

vse skupaj 319.718,64 343.825,11 233.035,16 92,99 147,54 
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Poraba sredstev 

 

 
 

Grafični prikaz porabljenih sredstev za leto 2014 

 

 

knjižnično 
gradivo
14,66 %

materialni 
stroški

18,09 %
plače in osebni 

prejemki
62,17 %

oprema in 
investicijsko 
vzdrževanje 

5,08 %    

Poraba sredstev 2014

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 2013 2012 Indeks 

13/14 

porabljena sredstva  skupaj 3.940.248,39 3.825.804,45 3.684.859,84 102,9 

knjižnično gradivo 577.625,63 599.958,06 529.013,10 96,3 

materialni stroški 712.852,31 724.553,29 684.251,59 98,4 

plače  in osebni prejemki 2.449.801,17 2.449.457,73 2.427.463,47 100,0 

investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 199.969,28 51.835,37 44.131,68  
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PORABA LASTNIH PRIHODKOV 2014 delež 

ogrevanje 8.167,88 2,7 

elektrika 4.916,92 1,6 

voda 1.292,17 0,4 

komunalne storitve 722,53 0,2 

varovanje objektov 2.131,07 0,7 

nadomestilo za stavbno zemljišče 616,38 0,2 

čiščenje prostorov 5.123,62 1,7 

računalniška mreža (vodi, intranet, internet, manjša popravila) 1.552,58 0,5 

zavarovalne premije (avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje) 3.388,51 1,1 

tekoče vzdrževanje opreme (te, pb, pe ) 68.870,58 22,4 

material za izposojo in pisarniški material 3.930,06 1,3 

poštne storitve 13.220,49 4,3 

drugi materialni stroški (tiskarske storitve, izterjava gradiva, varstvo pri delu) 10.344,12 3,4 

knjigoveški material 3.172,20 1,0 

stroški izobraževanja 764,81 0,2 

stroški plačilnega prometa 1.822,96 0,6 

amortizacija opreme  (računalniška oprema 7.601,18; pohištvo 5.585,27; 

druga oprema 582,83) 13.769,28 4,5 

dejavnosti 33.252,90 10,8 

knjižnično gradivo ( lastna sredstva 130.094,54  darujem in berem 197,91) 130.292,45 42,4 

skupaj 307.351,51 100,0 

 

 

Grafični prikaz porabljenih lastnih prihodkov za leto 2014  
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Izkazi prihodkov in odhodkov 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je temeljni računovodski izkaz določenih 

proračunskih uporabnikov, v katerem so prikazani prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka. 

Izkaz je sestavljen za obdobje od 1.1. do 31.12.2014. Prikazani so prihodki in odhodki za tekoče in 

predhodno leto ter primerjava z indeksom. 

 

členitev 

podskupin 

kontov naziv podskupine kontov 

oznaka 

za 

AOP 

znesek - 

tekoče leto 

znesek - 

predhodno 

leto indeks 

1 2 3 4 5 6 

  
A) prihodki od poslovanja (860=861+862-

863+864) 860 3.308.535 3.342.734 99,0 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 3.308.535 3.342.734 99,0 

  

povečanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 862 0 0 0,0 

  

zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 863 0 0 0,0 

761 prihodki od prodaje blaga in materiala 864 0 0 0,0 

  B) finančni prihodki 865 59 263 22,4 

763 C) drugi prihodki 866 10.487 348 3.013,5 

  
Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 

(867=868+869) 867 1 0 0,0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 0 0 0,0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 1 0 0,0 

  D) celotni prihodki (870=860+865+866+867) 870 3.319.082 3.343.345 99,3 

  
E) stroški blaga, materiala in storitev 

(871=872+873+874) 871 702.134 716.460 98,0 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 872 0 0 0,0 

460 stroški materiala 873 151.797 138.497 109,6 

461 stroški storitev 874 550.337 577.963 95,2 

  F) stroški dela (875=876+877+878) 875 2.449.801 2.449.458 100,0 

del 464 plače in nadomestila plač 876 1.968.618 1.923.379 102,4 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 314.293 307.873 102,1 

del 464 drugi stroški dela 878 166.890 218.206 76,5 

462 G) amortizacija 879 144.062 122.691 117,4 

463 H) rezervacije 880 0 0 0,0 

465 J) drugi stroški 881 7.292 6.052 120,5 

467 K) finančni odhodki 882 1.486 1.426 104,2 

468 L) drugi odhodki 883 500 614 81,4 

  
M) prevrednotovalni poslovni odhodki 

(884=885+886) 884 1.440 1 144.000,0 
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del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0 0,0 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 1.440 1 144.000,0 

  
N) celotni odhodki 

(887=871+875+879+880+881+882+883+884) 887 3.306.715 3.296.702 100,3 

  O) presežek prihodkov (888=870-887) 888 12.367 46.643 26,5 

  P) presežek odhodkov (889=887-870) 889 0 0 0,0 

del 80 davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0,0 

del 80 

presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka (891=888-890) 891 12.367 46.643 26,5 

del 80 

presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka (892=(889+890) 

oz. (890-888) 892 0 0 0,0 

  
presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 25.309 13.123 192,8 

  

povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 

v obračunskem obdobju (celo število) 894 96 96 100,0 

  število mesecev poslovanja 895 12 12 100 

 

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2014 so prikazani prihodki za tekoče poslovanje knjižnice, v 

skladu z računovodskimi predpisi. Sredstva, namenjena nakupu knjižničnega gradiva in opreme, niso 

zajeta v izkazu prihodkov, saj so v skladu z Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi 

vodena v bilanci stanja, v skupini 98, kot sredstva prejeta v upravljanje. Ob nakupu knjižničnega 

gradiva in opreme (osnovnih sredstev in drobnega inventarja) se amortizacija pokriva v breme 

navedenih sredstev in nima vpliva na izkaz prihodkov in odhodkov oziroma rezultat poslovanja. 

Stroški dela 

Stroške dela smo obračunali v skladu z veljavno zakonodajo, Zakonom o sistemu plač v javnem 

sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Aneksom h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v 

Republiki Sloveniji, Zakonom za uravnoteženje javnih financ in drugo spremljajočo plačno 

zakonodajo. Za plačilo stroškov dela, ki so znašali 2.449.801,17 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 62,17 % vseh porabljenih sredstev v letu 2014 in so bili skoraj v enaki višini kot leta 

2013. Plače smo obračunali in izplačali za povprečno 90 redno zaposlenih in 7 zaposlenih preko 

programov javnih del. S 1.4.2014 je bilo sproščeno napredovanje v plačne razrede in nazive, za 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


118 
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. 114 
Letno poročilo 2014/Dragica Turjak 
Velja od: 18. 2. 2015 
 

 

 

zaposlene, ki niso napredovali od leta 2008, kar je vplivalo na nekoliko višjo povprečno plačo v letu 

2014. Ta je znašala 1.691,25 EUR (I. bruto) in je bila za 4,4 % višja kot leta 2013, ko je znašala 

1.619,25 EUR. 

Stroški dela 2.449.801,17 100,00 

I. bruto 1.968.617,62 80,36 

prispevki na plače 314.293,42 12,83 

drugi izdatki za zaposlene 166.890,13 6,81 

Razdelitev drugih izdatkov 166.890,13 100,00 

regres za letni dopust 35.081,76 21,02 

povračila stroškov prehrane med delom 73.517,44 44,05 

povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 46.537,33 27,89 

jubilejne nagrade 1.155,02 0,69 

odpravnine ob upokojitvi 417,78 0,25 

premije kolektivnega dodatnega pokojnin.  zavarovanja 10.180,80 6,10 

 
Materialni stroški 

 

Za plačilo stroškov materiala in storitev v višini 712.852,31 EUR so občine prispevale 75,3 % 

sredstev, državni proračun 1,8 %, iz lastnih prihodkov smo pokrili 22,9 % materialnih stroškov. 

 

Stroški materiala 

V spodnji preglednici so prikazani stroški materiala po posameznih postavkah za leto 2014 in 

primerjava z letom 2013. Iz preglednice so razvidni deleži znotraj stroškov materiala in tudi  

primerjava med letoma. Celotni stroški materiala so v letu 2014 znašali  151.796,76 EUR in so bili v 

primerjavi z letom 2013 višji za 9,6 %. Največji delež stroškov materiala so predstavljali stroški 

ogrevanja, ki so znašali 39.458,35 EUR ali 25,99 % vseh stroškov materiala, sledijo jim stroški 

električne energije v višini 37.563,06 EUR z 24,75 % in stroški knjigoveškega materiala v višini 

22.035,95 EUR in 14,52 %. 

 

 2014 odstotek 2013 

indeks 

13/14 

Stroški materiala skupaj 151.796,76 100,00 138.496,97 109,60 

knjigoveški material in material za opremo 

gradiva 22.035,95 14,52 18.278,61 120,56 

material za izposojo 7.834,47 5,16 5.434,06 144,17 

material za čiščenje 274,26 0,18 48,96 560,17 

material za  vzdrževanje opreme 5.196,67 3,42 2.192,86 236,98 

pisarniški material 10.433,10 6,87 5.252,13 198,65 

material za prireditve in razstave 5.434,83 3,58 4.070,80 133,51 

stroški ogrevanja 39.458,35 25,99 42.024,63 93,89 

goriva in maziva za prevozna sredstva 19.307,15 12,72 19.741,52 97,80 

električna energija 37.563,06 24,75 37.194,86 100,99 

stroški drobnega inventarja 2.160,15 1,42 1.808,33 119,46 

drugi stroški materiala 2.098,77 1,38 2.450,21 85,66 
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Stroški storitev 

Stroški storitev so v letu 2014 znašali 550.337,12 EUR in so bili v primerjavi z letom 2013 nižji za 

27.625,79 EUR oziroma 4,80 %. Največji delež stroškov storitev zajemajo stroški čiščenja prostorov v 

višini 100.954,11 EUR oziroma 18,34 % vseh stroškov storitev. Sledijo jim stroški tekočega vzdrževanja 

prostorov in opreme v vrednosti 80.977,34 EUR in 14,71 %, najemnin v višini 53.305,29 EUR in 9,72 %. 

Stroški čiščenja, ki predstavljajo najvišji strošek storitev, so se v letu 2014 znižali za 20.266 EUR, ker je 

bil na javnem razpisu izbran nov najcenejši ponudnik čiščenja. Storitev čiščenja se je z znižanjem cene 

poslabšala in skrbi nas, če bomo lahko z izbranim izvajalcem storitev čiščenja opravljali do izteka 5-letne 

pogodbe. Povečali so se stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja prostorov in opreme saj smo v 

letu 2014 z lastnimi sredstvi prenovili prostore Knjižnice Tezno, Knjižnice Pobrežje in na novo uredili 

prostor za Knjižnico Pekre. Vsi stroški storitev so v nadaljevanju prikazani po postavkah, deležih in 

primerjava z letom 2013.  

  2014 odstotek 2013 

indeks 

13/14 

Stroški storitev skupaj 550.337,12 100,00 577.962,91 95,22 

telefonske storitve 13.649,34 2,48 13.368,48 102,10 

stroški najetih računalniških linij 24.410,86 4,44 31.662,46 77,10 

poštnina in kurirske storitve 13.281,10 2,41 11.154,87 119,06 

tekoče vzdrževanje računalniške in komunikacijske  opreme 15.814,88 2,87 15.056,19 105,04 

tekoče  in investicijsko vzdrževanje druge opreme 80.977,34 14,71 69.744,45 116,11 

tekoče vzdrževanje in popravila vozil 10.574,42 1,92 12.993,98 81,38 

najemnine za poslovne prostore 53.505,29 9,72 45.783,85 116,86 

študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija 0 0 5.800,00 0 

obratovalni stroški 12.500,92 2,27 15.752,67 79,36 

storitve varovanja  zgradb in prostorov 24.302,34 4,42 29.170,80 83,31 

stroški čiščenja 100.954,11 18,34 121.220,16 83,28 

druge najemnine, zakupnine in licenčnine 9.902,16 1,80 11.697,00 84,66 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 4.223,45 0,77 3.628,53 116,40 

voda 1.435,55 0,26 1.359,57 105,59 

odvoz smeti 5.885,63 1,07 5.951,04 98,90 

stroški medknjižnične izposoje 1.158,51 0,21 968,19 119,66 

pristojbine za registracijo vozil 733,11 0,13 726,35 100,93 

zavarovalne premije za motorna vozila 6.244,24 1,13 6.391,26 97,70 

zavarovalne  premije za opremo 11.496,25 2,09 11.593,21 99,16 

storitve - prireditve in razstave 9.396,59 1,71 5.056,20 185,84 

dnevnice 2.668,95 0,48 2.028,79 131,55 

nočnine 2.577,67 0,47 4.794,96 53,76 

prevozni stroški za službena potovanja 2.002,88 0,36 1.863,49 107,48 

drugi izdatki za službena potovanja 874,75 0,16 602,18 145,26 

stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih 12.058,67 2,19 22.342,69 53,97 

prevozni stroški in storitve 2.256,14 0,41 652,95 345,53     
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stroški zdravniških pregledov 1.320,00 0,24 2.354,35 56,07 

reprezentanca 1.092,06 0,20 559,87 195,06 

stroški storitev organizacijam za plačilni promet 2.763,31 0,50 2.502,49 110,42 

članarine 2.535,00 0,46 2.589,54 97,89 

stroški reklame in propagande 11.962,47 2,17 5.591,53 213,94 

založniške in tiskarske storitve 21.110,24 3,84 22.697,64 93,01 

drugi stroški storitev 39.834,31 7,24 49.632,59 80,26 

plačila po podjemnih pogodbah 1.709,95 0,31 1.597,59 107,03 

pačila po podjemnih pogodbah - posebni davek 390,84 0,07 360,65 108,37 

plačila avtorskih honorarjev 44.733,79 8,13 38.712,34 115,55 

 

Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih so v letu 2014 znašali 20.182,92 EUR in so bili 36 % nižji 

kot leta 2013. Stroški izobraževanja na redno zaposlenega so znašali 224,25 EUR. V letu 2014 sta 

opravila strokovni izpit iz bibliotekarske stroke dva zaposlena, dva sta opravila diferencialni izpit k že 

opravljenemu strokovnemu izpitu. Zaposleni so se udeležili strokovnih izobraževanj glede na potrebe 

delovnega procesa. Večino strokovnih izobraževanj smo izvedli v lastni režiji, sodelavci so znanje 

prenašali na druge sodelavce, zato smo stroške tudi precej znižali. 

 

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. Podatki se vodijo na predpisanih evidenčnih kontih, ki niso primerljivi s podatki iz izkaza 

prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. V letu 2014 so bili realizirani prihodki po denarnem 

toku v višini 3.878.622 EUR, kar je 0,5 % več ko leto prej. Odhodki  po denarnem toku so znašali  

3.885.767 EUR in bili za 3,7 % višji kot leta 2013.  

 

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 3.878.622 3.859.774 

  
1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(402=403+420) 402 3.845.102 3.821.173 

  
A. prihodki iz sredstev javnih financ 

(403=404+407+410+413+418+419) 403 3.560.904 3.517.151 

  
a. prejeta sredstva iz državnega proračuna 

(404=405+406) 404 434.770 356.090 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 150.261 157.914 

del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 284.509 198.176 

  b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409) 407 3.126.134 3.161.061 

del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 2.779.924 2.846.805 
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del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 346.210 314.256 

  
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 

  
B. drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 284.198 304.022 

del 7130 

prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 

javne službe 421 273.166 298.619 

del 7102 prejete obresti 422 94 258 

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 10.755 3.425 

72 kapitalski prihodki 425 0 0 

730 prejete donacije iz domačih virov 426 183 1.720 

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 33.520 38.601 

del 7310 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 33.520 38.601 

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 3.885.767 3.746.272 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 3.852.247 3.707.671 

  
A. plače in drugi izdatki zaposlenim 

(439=440+441+442+443+444+445+446) 439 2.059.881 2.061.350 

del 4000 plače in dodatki 440 1.886.507 1.837.287 

del 4001 regres za letni dopust 441 35.082 76.647 
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del 4002  povračila in nadomestila 442 120.137 115.098 

del 4003 sredstva za delovno uspešnost 443 9.338 22.239 

del 4004 sredstva za nadurno delo 444 4.122 781 

del 4005 plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 drugi izdatki zaposlenim 446 4.695 9.298 

  
B. prispevki delodajalcev za socialno varnost 

(447=448+449+450+451+452) 447 315.314 321.605 

del 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 167.297 164.259 

del 4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 134.961 131.945 

del 4012 prispevek za zaposlovanje 450 1.270 1.578 

del 4103 prispevek za starševsko varstvo 451 1.904 1.864 

del 4105 

premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 452 9.882 21.959 

  
C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 

(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 702.633 679.842 

del 4020 pisarniški in splošni material in storitve 454 237.009 245.755 

del 4021 posebni material in storitve 455 33.153 27.107 

del 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 117.670 99.380 

del 4023 prevozni stroški in storitve 457 36.061 42.030 

del 4024 izdatki za službena potovanja 458 8.043 8.609 

del 4025 tekoče vzdrževanje 459 114.661 99.382 

del 4026 poslovne najemnine in zakupnine 460 81.227 79.899 

del 4027 kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028  davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 drugi operativni odhodki 463 74.809 77.680 

403 D. plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. subvencije 466 0 0 

411 G. transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. drugi tekoči domači transferi 469 0 0 

  
J. investicijski odhodki  

(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 470 774.419 644.874 

4200 nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 nakup opreme 473 102.287 57.786 

4203 nakup drugih osnovnih sredstev 474 664.170 575.641 

4204 novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 nakup nematerialnega premoženja 478 7.962 5.647 

4208 

študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor, investicijski inženiring 479 0 5.800 

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 33.520 38.601 
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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 33.520 38.601 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

(485=401-437) 485 0 113.502 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV  NAD PRIHODKII 

(486=437-401) 486 7.145 0 

 

 
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 
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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 

 
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 letu 2014 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 krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (560=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 0 113.502 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(573=(486+525+571) - (485+524+570)) 573 7.145 0 
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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.  

 

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 3.275.015 33.520 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 3.275.015 33.520 

  

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 59 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 10.487 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI (666=668+669) 667 1 0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 0 0 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 1 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 

(670=660+665+666+667) 670 3.285.562 33.520 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV (671=672+673+674) 671 668.614 33.520 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 672 0 0 

460 stroški materiala 673 150.121 1.676 

461 stroški storitev 674 518.493 31.844 

  STROŠKI DELA (675=676+677+678) 675 2.449.801 0 

del 464 plače in nadomestila plač 676 1.968.618 0 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 314.293 0 

del 464 drugi stroški dela 678 166.890 0 

462 G) AMORTIZACIJA 679 144.062 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 7.292 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 1.486 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 500 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI (684=685+686) 684 1.440 0 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0 0 

del 469 ostali prevrrednotovalni poslovni odhodki 686 1.440 0 
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N) CELOTNI ODHODKI 

(687=671+675+679+680+681+682+683+684) 687 3.273.195 33.520 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688=670-687) 688 12.367 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 12.367 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 25.309 0 
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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) 001 551.857 562.386 98 

00 

neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 002 14.367 13.054 110 

01 popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 003 6.555 6.224 105 

02 nepremičnine 004 1.012.503 1.012.503 100 

03 popravek vrednosti nepremičnin 005 557.930 527.554 106 

04 oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 006 10.320.309 9.788.785 105 

05 

popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev 007 10.230.837 9.718.178 105 

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) 012 606.643 544.245 111 

10 denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 013 220 209 105 

11 dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 014 297.522 303.592 98 

12 kratkoročne terjatve do kupcev 015 1.348 720 187 

13 dani predujmi in varščine 016 0 0 0 

14 

kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 017 299.820 229.735 131 

15 kratkoročne finančne naložbe 018 0 0 0 

16 kratkoročne terjatve iz financiranja 019 0 0 0 

17 druge kratkoročne terjatve 020 7.733 9.989 77 

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 1.158.500 1.106.631 105 
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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) 034 358.000 405.985 88 

20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 035 91 39 233 

21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036 236.201 170.093 139 

22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 037 69.138 182.463 38 

23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 038 38.362 31.571 122 

24 

kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 039 8.928 16.539 54 

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 5.280 100 

  

E) lastni viri in dolgoročne obveznosti 

(044=045+046+047+048+049+050+051+052-

053+054+055+056+057+058-059) 044 800.500 700.646 114 

90 splošni sklad 045 0 0 0 

91 rezervni sklad 046 0 0 0 

92 dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047 20.199 20.878 97 

93 dolgoročne rezervacije 048 0 0 0 

940 sklad namenskega premoženja v javnih skladih 049 0 0 0 

9410 

sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki 

je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva 050 0 0 0 

9411 

sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki 

je v njihovi lasti, za finančne naložbe 051 0 0 0 

9412 presežek prihodkov nad odhodki 052 0 0 0 

9413 presežek odhodkov nad prihodki 053 0 0 0 

96 dolgoročne finančne obveznosti 054 0 0 0 

97 druge dolgoročne obveznosti 055 0 0 0 

980 

obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva 056 767.934 633.125 121 

981 obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 057 0 0 0 

985 presežek prihodkov nad odhodki 058 12.367 46.643 27 

986 presežek odhodkov nad prihodki 059 0 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ (060=034+044) 060 1.158.500 1.106.631 105 

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 31.12.2014. 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. 
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Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Za nabavo in obnove opreme smo porabili 99.962,06 EUR. Od tega  smo nabavili za 55.022,57 EUR 

knjižnične opreme (pohištvo), za 30.193,83 EUR računalniške in programske opreme ter za 14.745,66 

EUR druge opreme oziroma strojev in naprav. Skupaj smo nabavili 282 novih osnovnih sredstev.  

Vrste nabavljenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2014: 

računalniki in računalniška oprema 

osebni računalnik 36 kom v vrednosti 14.285,59 

prenosni računalnik 2 kom 

 

1.043,56 

tablični računalnik 1 kom 

 

493,53 

monitor 34 kom 

 

4.290,31 

programska oprema (Office) 39 kom 

 

3.317,63 

tiskalnik 5 kom 

 

2.360,44 

naprava za neprekinjeno napajanje 1 kom 

 

609,20 

čitalec črtne kode 4 kom 

 

403,96 

čitalec za inventuro 1 kom 

 

718,51 

projektor 2 kom 

 

913,35 

usmerjevalnik 7 kom 

 

757,04 

mrežno stikalo 7 kom 

 

735,71 

pretvornik 4 kom 

 

265,00 

pohištvo in knjižnična oprema 

    ekonom oprema z regali 2 kom 

 

8.707,27 

omara 66 kom 

 

23.766,51 

mini kuhinja 1 kom 

 

548,24 

kuhinjski element 4 kom 

 

89,70 

polica 22 kom 

 

16.955,09 

izposojevalni pult 1 kom 

 

787,47 

garderobna stena 1 kom 

 

29,90 

predalnik na kolesih 5 kom 

 

629,68 

boks za slikanice 1 kom 

 

368,81 

vitrina - steklena 1 kom 

 

486,20 

stojalo - dvostransko 4 kom 

 

839,54 

miza 13 kom 

 

1.814,16 

druga oprema 

    klima naprava 11 kom 

 

13.197,78 

mobilni telefon 2 kom 

 

147,93 

dvd predvajalnik 1 kom 

 

39,92 

tiskalnik za nalepke 1 kom 

 

199,65 

projekcijsko platno 1 kom 

 

379,95 

hladilnik 1 kom 

 

196,38 

vrtalni stroj 1 kom 

 

584,05 

     

Opremo smo nabavili iz sredstev, pridobljenih z zaračunavanjem storitev javne službe (lastni prihodki) 

v višini 63.762,06 EUR, iz sredstev Mestne občine Maribor  v višini 29.500,00 EUR (IKT oprema in 

knjižnična oprema za Knjižnico Pekre) in iz sredstev Ministrstva za kulturo, v višini 6.700,00 EUR  

(računalniška oprema in komunikacije). 
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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 111.803,43 EUR smo pokrili iz obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 98.034,15 EUR, iz prihodkov, 

pridobljenih z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne službe v višini 13.769,28 EUR.  

 

Amortizacijo knjižničnega gradiva v vrednosti 577.625,63 EUR smo pokrili v breme obveznosti za 

sredstva, prejeta v upravljanje v višini 477.333,18 EUR in v breme lastnih sredstev 130.292,45 EUR. 

Oprema, vodena v registru osnovnih sredstev je že precej iztrošena. Odpisana je v višini 94,4 %. 

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 in Pionirske knjižnice Nova vas, sta odpisani  oziroma amortizirani v 

višini 55,1%. Ostalih nepremičnin (stavb), kjer delujejo enote knjižnice, nimamo v upravljanju. 

 

Inventurna komisija je, s stanjem na dan 31.12.2014, 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, čitalcev črtne kode in zastarelo programsko opremo Windows in Office, nekaj pohištva 

(police, stole, mize, vitrine), ki ni bilo več primerno za uporabo. Vsa odpisana oprema je bila v celoti 

amortizirana in brez sedanje vrednosti.  

V letu 2014 je bil opravljen popis knjižničnega gradiva v enotah Kamnica, Pekre, Pobrežje in Ruše. 

Komisija je predlagala za odpis 7.113 enot knjižničnega gradiva, od tega 5.475 izvodov knjig, 884 

enot neknjižnega gradiva in 754 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 10.814.342 10.251.956 684.906 6.006 146.064 146.064 689.429 551.857 0 0 

A. dolgoročno odloženi 

stroški 701 5.871 0 7.319 6.006 0 0 0 7.184 0 0 

B. dolgoročne 
premoženjske pravice 702 7.183 6.223 0 0 0 0 332 628 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 

E. zgradbe 705 1.012.503 527.555 0 0 0 0 30.375 454.573 0 0 

F. oprema 706 1.057.698 987.091 54.412 0 41.637 41.637 35.547 89.472 0 0 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/


131 
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. 114 
Letno poročilo 2014/Dragica Turjak 
Velja od: 18. 2. 2015 
 

 

 
. druga opredmetena 

osnovna sredstva 707 8.731.087 8.731.087 623.175 0 104.427 104.427 623.175 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 31.12.2014,  zajemajo: 

 gotovino v blagajni v višini 220,00 EUR, 

 sredstva na podračunu pri UJP Slovenska Bistrica v višini 297.522,32 EUR. 

Terjatve do kupcev, na dan 31.12.2014, znašajo 1.348,40 EUR. Med kratkoročnimi terjatvami do 

uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupini 14, so zajete terjatve v višini 299.820,06 EUR. 

Nanašajo se na sredstva za plače, materialne stroške in knjižnično gradivo,  ki jih  za leto 2014 

dolgujejo občinski in državni proračun: 

 konto 140, 5.948,08 EUR, za javna dela december 2014 

 konto 141, 293.313,98 EUR, od tega: Občina Hoče Slivnica 17.094,96 EUR, Občina Lovrenc 

na Pohorju 5.965,57 EUR, Občina Šentilj 3.184,31 EUR, Mestna občina Maribor 221.561,27 

EUR, Občina Ruše 7.048,86 EUR, Občina Kungota 27.426,76 EUR, Občina Duplek 

10.835,07  EUR in Občina Selnica ob Dravi 197,18 EUR. Terjatve do občinskih proračunov 

se nanašajo na plače, javna dela in materialne stroške za december 2014, Občina Kungota pa 

dolguje še 65,73 % pogodbenih sredstev za leto 2014. 

 konto 142         7,00  EUR 

 konto 143     551,00  EUR 
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V bilanci stanja so izkazane še druge terjatve v skupni višini 7.732,91 EUR, in sicer do Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje, za refundacije boleznin (7.489,60 EUR), terjatve za vstopni DDV (83,85 

EUR) in terjatve do zavarovalnice Maribor (159,46 EUR). 

 

Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku. Vsem 

dolžnikom so bili poslani opomini in IOP obrazci. V letu 2015 bomo nadaljevali s spremljanjem 

terjatev in opominjanjem. 

 

Kratkoročne obveznosti 

Skupne kratkoročne obveznosti znašajo 358.000,73 EUR.  V nadaljevanju so obveznosti razčlenjene 

po skupinah obveznosti v bilanci stanja, na dan 31.12.2014. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme iz naslova prodanih darilnih bonov znašajo 91,00 EUR. 

Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete plače II. bruto in obveznosti za delo po 

podjemnih pogodbah za mesec december 2014, v višini 270.645,29 EUR. Obveznosti so bile 

poravnane v januarju 2015. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so na dan 31.12.2014 znašale 69.138,38 EUR. 

Zapadlost v letu 2015. 

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 3.917,77 EUR,  so zajete:  

 obveznosti za davek na dodano vrednost 2.561,13 EUR, 

 ostale kratkoročne obveznosti (premije za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, delo 

po podjemni pogodbi) za  november in december 2014,  v višini 1.356,64 EUR. 

Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 8.928,29 

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 20.198,60 EUR so oblikovane iz namenskih sredstev 

za pokrivanje stroškov rezervnega sklada (NV, Np), oblikovanega na podlagi stanovanjskega zakona v 

višini 7.183,46 EUR ter neplačanih prispevkov in nagrade za preseganje kvote za invalide nad kvoto v 

višini 13.015,14 EUR, v skladu s predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

Oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za rezervni sklad bomo porabljali v skladu z 

odločitvami in obvestili upravitelja (Staninvest) stavbe knjižnice v Novi vasi. Sredstva za invalide nad 

kvoto bomo porabili za pokrivanje 75 % stroškov plače za invalida nad kvoto, ki smo ga v mesecu 

septembru 2014, na podlagi soglasja Mestne občine Maribor, zaposlili za čas porabe sredstev v 

Knjižnici Tezno. 

Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta 2014, v višini 12.367,13 EUR.  

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje (980), na dan 31.12.2014 znašajo 767.934,51 EUR in so 

razdeljena na: 

 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 766.866,12 EUR in 

 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 1.068,39 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 
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1. namensko premoženje 

preneseno javnim 

skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 javnega naročanja 

 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 2014 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. 
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V letu 2014 smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje pomembne izboljšave:  

 notranja revizija poslovanja – za področje javnega naročanja, ki se bo nadaljevala v leto 2015; 

 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 

obvladujemo v zadostni meri: 

 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. V letu 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedbena 

dokumentacija PZI. Več let so napredovanje investicije zavirali birokratski postopki in  

pritožbe strank v postopku, zdaj pa niso zagotovljena finančna sredstva. Vloženega je bilo 

veliko dela in truda. Investitor, Mestna občina Maribor bi morala pristopiti veliko bolj 

proaktivno in najti možnost za pridobitev evropskih sredstev. 

 Pomembno tveganje je nezadostno število zaposlenih, omejitve zaposlovanja zaradi 

omejevalne zakonodaje, kar predstavlja neizpolnjevanje kadrovskih potreb Mariborske 

knjižnice v skladu s standardi za splošne knjižnice. Tveganje obvladujemo s pomočjo 

zaposlitev v programih javnih del in z zaposlitvami za določen čas. 

 Tveganje predstavlja tudi neizpolnjevanje zakonskih obvez občin ustanoviteljic in pogodbenih 

partneric. Zakon o knjižničarstvu ne vsebuje mehanizma, ki bi občine prisilil k financiranju 

knjižnice v obsegu, določenem v zakonu in podzakonskih aktih, zato vse bolj reducirajo 

sredstva celo za najosnovnejše delovanje in nakup knjižničnega gradiva.   

 

Dragica Turjak, direktorica 

mailto:info@mb.sik.si
http://www.mb.sik.si/
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PREGLED DELA PO OBČINAH          PRILOGA 1 

 

 
OBČINA DUPLEK 

 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 786 16 60 19 881 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 20.755 361 1.001 157 22.274 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.821 77 16 42 3.956 

zaloga 107.081 2.046 866 163 110.156 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke.  

 



 2 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 
122 373 495 

Bibliobus 
316 107 423 

skupaj 
438 480 918 

 

 

Obisk 

 

enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Duplek 
1.736 4.963 6.699 211 6.910 

Bibliobus 
3.017 778 3.795 0 3.795 

skupaj 
4.753 5.741 10.494 211 10.705 

 

 

Izposoja 
 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica 

Duplek 5.161 17.911 23.072 186 878 1.064 458 700 1.158 5.805 19.489 25.294 

Bibliobus 
8.237 7.040 15.277 2 29 31 436 458 894 8.675 7.527 16.202 

skupaj 
13.398 24.951 38.349 188 907 1.095 894 1.158 2.052 14.480 27.016 41.496 
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Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 16 6 22 915 1.081 1.996 

Bibliobus 1 0 1 24 2 26 

skupaj 17 6 23 939 1.083 2.022 

 

Statistika informacij 

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ 

 

ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 

 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 

GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Duplek 260 400 660 0 655 247 0 20 

Bibliobus* 2.595 3.043 5.638 0 5.638 0 0 59 

skupaj 2.855 3.443 6.298 0 6.293 247 0 79 

6.298 

 

 

Dostopni elektronski viri: FINANCE, DNEVNIK, URADNI LIST RS ONLINE, URADNE OBJAVE, KNJIŽNIČARSKE NOVICE, 

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 
105 postankov, 154 ur odprtosti, 1.269 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 
41 21 62 458 63 521 0 521 1.486 424 1.910 0 0 0 89 15 104 1.575 439 2.014 

Sp. Duplek 
71 24 95 598 222 820 0 820 1.024 3.596 4.620 0 6 6 49 409 458 1.073 4.011 5.084 

Zg. Duplek 
12 25 37 113 209 322 0 322 573 1.267 1.840 0 23 23 13 8 21 586 1.298 1.884 

Korena 
151 25 176 1.219 171 1.390 0 1.390 3.335 980 4.315 0 0 0 68 14 82 3.403 994 4.397 

Žitečka vas 
41 12 53 629 113 742 0 742 1.819 773 2.592 2 0 2 217 12 229 2.038 785 2.823 

skupaj 
316 107 423 3.017 778 3.795 0 3.795 8.237 7.040 15.277 2 29 31 436 458 894 8.675 7.527 16.202 

 

 

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 24 2 26 

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 24 2 26 
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OBČINA HOČE - SLIVNICA 

 
Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 1.225 33 54 38 1.350 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 30.212 639 908 253 32.012 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 
427 782 1.209 

Bibliobus 
2 16 18 

skupaj 
429 798 1.227 

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 
4.583 15.157 19.740 158 19.898 
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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 
17.550 56.547 74.097 946 1.937 2.883 3.184 1.634 4.818 21.680 60.118 81.798 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 74 7 81 1.638 602 2.240 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 
74 7 81 1.638 602 2.240 

 

Statistika informacij 

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ  

 

ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 

 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 

GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Hoče 544 751 1.295 0 1.295 51 0 77 

 
Dostopni elektronski viri: FINANCE, DNEVNIK, URADNI LIST RS ONLINE, URADNE OBJAVE, KNJIŽNIČARSKE NOVICE, 

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  
63 postankov, 64 ur odprtosti, 1.526 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 
8 18 26 67 199 266 0 266 515 1.670 2.185 0 9 9 54 6 60 569 1.685 2.254 

Svečina 
33 31 64 288 312 600 0 600 1.227 1.803 3.030 0 27 27 127 84 211 1.354 1.914 3.268 

Sp. Kungota 
80 6 86 454 178 632 0 632 1.238 1.338 2.576 3 1 4 90 24 114 1.331 1.363 2.694 

skupaj 
121 55 176 809 689 1.498 0 1.498 2.980 4.811 7.791 3 37 40 271 114 385 3.254 4.962 8.216 

 
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 
40 60 100 156 343 499 0 499 666 1.817 2.483 0 0 0 0 0 0 666 1.817 2.483 
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OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 952 25 57 25 1.059 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 21.955 365 867 62 23.249 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
239 287 526 

 

Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
2.605 3.935 6.540 32 6.572 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 
6.581 15.078 21.659 50 249 299 644 589 1.233 7.275 15.916 23.191 
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Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 19 6 25 804 1106 1.910 

 

 

Statistika informacij 

 

POSREDOVANJE INFORMACIJ  

 

ŠTEVILO 

UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 

 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 

GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. 

DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 
mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Lovrenc  115 123 238 0 238 7 0 7 

 

 

Dostopni elektronski viri: FINANCE, DNEVNIK, URADNI LIST RS ONLINE, URADNE OBJAVE, KNJIŽNIČARSKE NOVICE, 

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 5.536 244 0 45 5.825 

Čitalnica 433 21 0 346 800 

Pionirska knjižnica Rotovž 1.827 94 2 65 1.988 

Knjižnica Tabor 1.564 48 42 41 1.695 

Knjižnica Nova vas 2.631 529 34 90 3.284 

Pionirska knjižnica Nova vas 1.199 263 291 23 1.776 

Knjižnica Kamnica 888 28 88 40 1.044 

Knjižnica Pekre 935 21 51 27 1.034 

Knjižnica Pobrežje 1.865 61 111 54 2.091 

Knjižnica Studenci 638 16 28 18 700 

Knjižnica Tezno 1.602 35 72 41 1.750 

Izposoja na domu 0 0 0 11 11 

Filmski center 79 536 1 1 617 

Depozitarna zbirka 79 15 0 539 633 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 19.276 1.911 720 1.341 23.248 
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Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 114.838 3.394 10 352 118.594 

Čitalnica 6.919 337 0 3.469 10.725 

Pionirska knjižnica Rotovž 43.872 3.560 230 763 48.425 

Knjižnica Tabor 42.266 740 793 104 43.903 

Pionirska knjižnica Tabor 7.432 490 1 18 7.941 

Knjižnica Nova vas 46.661 8.506 804 315 56.286 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
35.020 6.519 1.084 68 42.691 

Knjižnica Kamnica 25.726 505 1.328 191 27.750 

Knjižnica Pekre 24.374 311 1.015 155 25.855 

Knjižnica Pobrežje 37.393 670 994 176 39.233 

Knjižnica Studenci 22.382 313 739 104 23.538 

Knjižnica Tezno 41.186 659 1.101 204 43.150 

Izposoja na domu 0 1 0 67 68 

Filmski center 66 6.168 192 4 6.430 

Depozitarna zbirka 742 265 0 2.308 3.315 

Vzajemna knjižnica 3.624 0 0 0 3.624 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 452.501 32.438 8.291 8.298 501.528 
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Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.821 77 16 42 3.956 

zaloga 107.081 2.046 866 163 110.156 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke.  

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 21 7.446 7.467 

Čitalnica 1 117 118 

Pionirska knjižnica Rotovž 2.195 954 3.149 

Knjižnica Tabor 9 2.215 2.224 

Pionirska knjižnica Tabor 294 283 577 

Knjižnica Nova vas 2 3.173 3.175 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 2.669 1.002 3.671 

Knjižnica Kamnica 324 498 822 

Knjižnica Pekre 164 385 549 

Knjižnica Pobrežje 669 1.295 1.964 

Knjižnica Studenci 105 217 322 

Knjižnica Tezno 495 1.132 1.627 

Izposoja na domu 0 25 25 

Izposoja v bolnišnico 0 189 189 

Bibliobus 202 281 483 

skupaj 7.150 19.212 26.362 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Rotovž 
5.131 130.594 135.725 208 135.933 

Čitalnica 
47 7.587 7.634 192 7.826 

Pionirska knjižnica Rotovž 
23.453 18.100 41.553 1.993 43.546 

Knjižnica Tabor 
753 35.968 36.721 604 37.325 

Pionirska knjižnica Tabor 
0 3 3 0 3 

Knjižnica Nova vas 
2.274 55.352 57.626 949 58.575 

Pionirska knjižnica Nova vas 
27.416 12.226 39.642 1.961 41.603 

Knjižnica Kamnica 
7.904 9.746 17.650 1.120 18.770 

Knjižnica Pekre 
2.105 7.262 9.367 459 9.826 

Knjižnica Pobrežje 
6.776 25.128 31.904 592 32.496 

Knjižnica Studenci 
1.705 3.892 5.597 0 5.597 

Knjižnica Tezno 
5.130 18.872 24.002 733 24.735 

Izposoja na domu 
0 494 494 0 494 

Izposoja v bolnišnico 
6 752 758 1 759 

Bibliobus 
1.562 2.342 3.904 1 3.905 

skupaj 
84.262 328.318 412.580 8.813 421.393 
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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 7.415 307.428 314.843 6 245 251 2.820 46.579 49.399 10.241 354.252 364.493 

Čitalnica 3 212 215 54 17.792 17.846 1 3 4 58 18.007 18.065 

Pionirska knjižnica Rotovž 78.179 47.802 125.981 885 1.120 2.005 14.093 8.524 22.617 93.157 57.446 150.603 

Knjižnica Tabor 1.033 72.316 73.349 123 8.036 8.159 42 3.793 3.835 1.198 84.145 85.343 

Pionirska knjižnica Tabor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 2.977 119.049 122.026 34 10.732 10.766 408 12.317 12.725 3.419 142.098 145.517 

Pionirska knjižnica Nova vas 100.411 30.629 131.040 800 1.411 2.211 20.278 8.871 29.149 121.489 40.911 162.400 

Knjižnica Kamnica 23.649 33.053 56.702 670 2.348 3.018 5.557 1.918 7.475 29.876 37.319 67.195 

Knjižnica Pekre 10.988 30.627 41.615 191 1.022 1.213 977 1.703 2.680 12.156 33.352 45.508 

Knjižnica Pobrežje 27.274 74.368 101.642 871 4.044 4.915 1.213 2.584 3.797 29.358 80.996 110.354 

Knjižnica Studenci 5.659 14.838 20.497 335 815 1.150 759 424 1.183 6.753 16.077 22.830 

Knjižnica Tezno 16.166 57.949 74.115 46 3.213 3.259 754 1.735 2.489 16.966 62.897 79.863 

Izposoja na domu 0 1.123 1.123 0 1.011 1.011 0 0 0 0 2.134 2.134 

Izposoja v bolnišnico 8 897 905 0 37 37 0 0 0 8 934 942 

Bibliobus 3.724 14.807 18.531 1 79 80 158 882 1.040 3.883 15.768 19.651 

skupaj 277.486 805.098 1.082.584 4.016 51.905 55.921 47.060 89.333 136.393 328.562 946.336 1.274.898 
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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 4 125 0 129 627 14.635 0 15.262 

Čitalnica 0 10 0 10 0 2.147 0 2.147 

Pionirska knjižnica Rotovž 219 5 0 224 6.184 2.068 0 8.252 

Knjižnica Tabor 2 14 0 16 55 2.781 0 2.836 

Knjižnica Nova vas 0 17 0 17 0 2.195 0 2.195 

Pionirska knjižnica Nova 

vas 
169 1 0 170 4.453 2.378 0 6.831 

Knjižnica Kamnica 35 22 0 57 1.987 2.372 0 4.359 

Knjižnica Pekre 31 10 0 41 2.033 1.733 0 3.766 

Knjižnica Pobrežje 48 4 0 52 1.947 1.020 0 2.967 

Knjižnica Studenci 27 4 0 31 964 505 0 1.469 

Knjižnica Tezno 23 11 0 34 792 969 0 1.761 

Knjižnični cikel 0 0 8 8 0 0 263 263 

Bibliobus 8 2 0 10 186 50 0 236 

Služba za mlade bralce 12 19 0 31 513 987 0 1.500 

skupaj 578 244 8 830 19.741 33.840 263 53.844 
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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 163 2.661 2824 0 2.819 63 63 49 

Čitalnica Rotovž 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pionirska knjižnica Rotovž 918 367 1.349 0 1.349 3 0 22 

Knjižnica Tabor 78 563 641 0 641 24 12 45 

Knjižnica Nova vas 22 781 803 0 803 9 0 5 

Pionirska knjižnica Nova vas 830 147 977 0 970 19 7 23 

Knjižnica Kamnica 707 303 1.010 0 1.010 111 0 58 

Knjižnica Pekre 177 233 410 0 410 37 0 59 

Knjižnica Pobrežje 529 459 988 0 988 4 0 38 

Knjižnica Studenci 445 349 794 0 794 0 0 35 

Knjižnica Tezno 156 298 454 0 454 0 0 10 

skupaj 4.025 6.161 10.250 0 10.238 270 82 344 

10.186 

 

 

Dostopni elektronski viri: FINANCE, DNEVNIK, URADNI LIST RS ONLINE, URADNE OBJAVE, KNJIŽNIČARSKE NOVICE, 

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  
162 postanka, 195 ur odprtosti, 2.371 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 
2 26 28 46 302 348 0 348 168 1.976 2.144 0 5 5 1 19 20 169 2.000 2.169 

Brezje 
4 20 24 63 257 320 1 321 183 1.774 1.957 0 7 7 0 14 14 183 1.795 1.978 

Dogoše 
11 25 36 56 227 283 0 283 230 2.196 2.426 0 0 0 7 24 31 237 2.220 2.457 

Gaj 
4 6 10 92 153 245 0 245 189 796 985 0 0 0 4 106 110 193 902 1.095 

Malečnik 
117 43 160 848 207 1.055 0 1.055 1.819 1.285 3.104 0 6 6 116 26 142 1.935 1.317 3.252 

Razvanje 
11 19 30 99 183 282 0 282 548 1.356 1.904 0 38 38 9 27 36 557 1.421 1.978 

Henkel* 
0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž 
1 63 64 14 525 539 0 539 83 1.727 1.810 0 23 23 9 352 361 92 2.102 2.194 

Košaki 
13 2 15 302 206 508 0 508 67 2.585 2.652 0 0 0 0 307 307 67 2.892 2.959 

Konč.postajališče 
8 0 8 4 5 9 0 9 14 19 33 1 0 1 0 0 0 15 19 34 

Drugo 
31 66 97 38 277 315 0 315 423 1.093 1.516 0 0 0 12 7 19 435 1.100 1.535 

Skupaj 
202 281 483 1.562 2.342 3.904 1 3.905 3.724 14.807 18.531 1 79 80 158 882 1.040 3.883 15.768 19.651 

 
*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 50 50 0 120 120 0 120 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0 120 120 

Bolnišnična 

šola 
277 13 290 213 471 684 0 684 314 552 866 0 0 0 0 0 0 314 552 866 

Sončni dom 
0 21 21 0 163 163 0 163 0 163 163 0 0 0 0 0 0 0 163 163 

VDC Sožitje 
0 16 16 0 97 97 0 97 0 217 217 0 0 0 0 0 0 0 217 217 

Dom starejših 

Tezno 
0 60 60 0 170 170 0 170 0 218 218 0 0 0 0 0 0 0 218 218 

Materinski 

dom 
21 21 42 40 60 100 0 100 40 60 100 0 0 0 0 0 0 40 60 100 

skupaj 
298 181 479 253 1.081 1.334 0 1.334 354 1.330 1.684 0 0 0 0 0 0 354 1.330 1.684 
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Prireditve in dejavnosti na postajališčih bibliobusa 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Bresternica 0 0 0 0 0 0 

Brezje 0 0 0 0 0 0 

Dogoše 0 0 0 0 0 0 

Gaj 0 0 0 0 0 0 

Malečnik 0 0 0 0 0 0 

Razvanje 5 0 5 90 15 105 

Henkel 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž 0 0 0 0 0 0 

Košaki  3 0 3 96 13 109 

Skupaj 8 0 8 186 28 214 

 



 20 

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

 
Bibliobus 
103 postanki, 108 ur odprtosti, 893 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. 
8 32 40 95 322 417 0 417 418 2.351 2.769 5 13 18 4 22 26 427 2.386 2.813 

Dobrovce 
26 31 57 271 358 629 0 629 1.283 1.996 3.279 12 67 79 44 18 62 1.339 2.081 3.420 

Dravski dvor 
11 22 33 70 191 261 0 261 396 1.776 2.172 1 31 32 20 31 51 417 1.838 2.255 

Miklavž šola 
19 21 40 173 252 425 0 425 899 1.407 2.306 3 10 13 23 22 45 925 1.439 2.364 

Skoke 
19 29 48 128 159 287 0 287 905 1.155 2.060 19 22 41 67 15 82 991 1.192 2.183 

skupaj 
83 135 218 737 1.282 2.019 0 2.019 3.901 8.685 12.586 40 143 183 158 108 266 4.099 8.936 13.035 
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OBČINA PESNICA 

 
Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 822 23 25 22 892 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 19.791 385 884 61 21.121 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.821 77 16 42 3.956 

zaloga 107.081 2.046 866 163 110.156 

* 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 
95 222 317 

Bibliobus 
214 86 300 

skupaj 
309 308 617 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Pesnica 
949 3.273 4.222 598 4.820 

Bibliobus 
1.841 948 2.789 1 2.790 

skupaj 
2.790 4.221 7.011 599 7.610 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 
3.090 13.542 16.632 132 217 349 338 486 824 3.560 14.245 17.805 

Bibliobus 
7.587 7.647 15.234 2 162 164 208 158 366 7.797 7.967 15.764 

skupaj 
10.677 21.189 31.866 134 379 513 546 644 1.190 11.357 22.212 33.569 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 4 1 5 493 482 975 

Bibliobus 1 0 1 8 2 10 

skupaj 5 1 6 501 484 985 
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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 231 121 352 0 352 0 0 13 

 

 

Dostopni elektronski viri: FINANCE, DNEVNIK, URADNI LIST RS ONLINE, URADNE OBJAVE, KNJIŽNIČARSKE NOVICE, 

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 
66 postankov, 117 ur odprtosti, 1.651 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 
119 41 160 1.097 284 1.381 1 1.382 4.916 1.935 6.851 2 0 2 81 33 114 4.999 1.968 6.967 

Jarenina 
19 19 38 92 145 237 0 237 324 1.362 1.686 0 131 131 8 9 17 332 1.502 1.834 

Pernica 
76 26 102 652 519 1.171 0 1.171 2.347 4.350 6.697 0 31 31 119 116 235 2.466 4.497 6.963 

skupaj 
214 86 300 1.841 948 2.789 1 2.790 7.587 7.647 15.234 2 162 164 208 158 366 7.797 7.967 15.764 
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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 32 32 0 503 503 0 503 0 503 503 0 0 0 0 0 0 0 503 503 

 

 

 

Prireditve in dejavnosti na postajališčih bibliobusa 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jakobski Dol 1 0 1 8 2 10 

Jarenina 0 0 0 0 0 0 

Pernica 0 0 0 0 0 0 

skupaj 1 0 1 8 2 10 
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OBČINA RAČE - FRAM 

 
Bibliobus 
90 postankov, 112 ur odprtosti, 1.276 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 
27 40 67 229 407 636 0 636 1.342 2.881 4.223 0 14 14 37 29 66 1.379 2.924 4.303 

Podova 
20 22 42 182 223 405 0 405 1.270 1.442 2.712 8 40 48 56 61 117 1.334 1.543 2.877 

Rače 
19 50 69 216 582 798 0 798 1.483 4.955 6.438 9 22 31 16 61 77 1.508 5.038 6.546 

Sp. Gorica 
22 12 34 137 185 322 0 322 561 1.431 1.992 0 35 35 25 18 43 586 1.484 2.070 

skupaj 
88 124 212 764 1.397 2.161 0 2.161 4.656 10.709 15.365 17 111 128 134 169 303 4.807 10.989 15.796 
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OBČINA RUŠE 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 1.193 30 24 38 1.285 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 606 15 42 12 675 

skupaj 1.799 45 66 50 1.960 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 30.528 702 912 192 32.334 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 17.260 243 913 76 18.492 

skupaj 47.788 945 1.825 268 50.826 

 

 

Člani 

 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
364 833 1.197 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
83 111 194 

skupaj 
447 944 1.391 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Ruše 
4.577 12.526 17.103 220 17.323 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
985 3.039 4.024 88 4.112 

skupaj 
5.562 15.565 21.127 308 21.435 

 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 
15.878 41.220 57.098 622 2.215 2.837 2.155 1.552 3.707 18.655 44.987 63.642 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 4.092 11.173 15.265 220 772 992 843 438 1.281 5.155 12.383 17.538 

skupaj 
19.970 52.393 72.363 842 2.987 3.829 2.998 1.990 4.988 23.810 57.370 81.180 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 53 8 61 1.294 666 1.960 

Knjižnica Bistrica 

ob Dravi 
9 5 14 438 387 825 

skupaj 62 13 75 1.732 1.053 2.785 
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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 Ruše 303 410 713 0 713 0 0 32 

Knjižnica Bistrica ob 

Dravi 
65 65 130 0 130 0 0 1 

Skupaj: 368 475 843 0 843 0 0 33 

 843  

 

 

Dostopni elektronski viri: FINANCE, DNEVNIK, URADNI LIST RS ONLINE, URADNE OBJAVE, KNJIŽNIČARSKE NOVICE, 

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 
1.992 39 60 0 2.091 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Selnica ob 

Dravi 
7.119 82 282 1 7.484 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.821 77 16 42 3.956 

zaloga 107.081 2.046 866 163 110.156 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke.  
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Potujoča knjižnica 

 

Bibliobus  
40 postankov, 75 ur odprtosti, 789 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 
62 33 95 351 432 783 0 783 1.573 2.955 4.528 2 0 2 91 41 132 1.666 2.996 4.662 

Fala 
9 10 19 103 194 297 0 297 538 989 1.527 0 0 0 36 26 62 574 1.015 1.589 

skupaj 
71 43 114 454 626 1.080 0 1.080 2.111 3.944 6.055 2 0 2 127 67 194 2.240 4.011 6.251 

 

 

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 
4 16 20 18 80 98 0 98 35 153 188 0 0 0 0 0 0 35 153 188 
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OBČINA STARŠE 

 
Bibliobus 
131 postankov, 163 ur odprtosti, 2.069 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 13 30 164 179 343 0 343 1.025 899 1.924 1 3 4 44 3 47 1.070 905 1.975 

Marjeta 
20 42 62 96 190 286 0 286 541 1.672 2.213 11 75 86 25 77 102 577 1.824 2.401 

Prepolje 
18 26 44 136 232 368 0 368 552 1.342 1.894 0 9 9 47 16 63 599 1.367 1.966 

Rošnja 
19 30 49 172 260 432 0 432 798 1.451 2.249 4 47 51 27 103 130 829 1.601 2.430 

Starše 
20 39 59 187 395 582 1 583 1.157 2.698 3.855 0 28 28 14 78 92 1.171 2.804 3.975 

Zlatoličje 
23 32 55 185 265 450 0 450 832 1.347 2.179 0 8 8 12 19 31 844 1.374 2.218 

skupaj 
117 182 299 940 1.521 2.461 1 2.462 4.905 9.409 14.314 16 170 186 169 296 465 5.090 9.875 14.965 
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OBČINA ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH 

 

Prirast knjižničnega gradiva 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 1.104 32 62 54 1.252 

 

 

Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 25.299 502 940 198 26.939 

 

 

Potujoča knjižnica* 

 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.821 77 16 42 3.956 

zaloga 107.081 2.046 866 163 110.156 

* 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 
325 391 716 

Bibliobus 
140 145 285 

skupaj 
465 536 1.001 
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Obisk 

 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Šentilj 
4.525 8.016 12.541 516 13.057 

Bibliobus 
1.209 1.140 2.349 0 2.349 

skupaj 
5.734 9.156 14.890 516 15.406 

 

Izposoja 

 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 
16.394 29.678 46.072 343 2.796 3.139 2.280 1.385 3.665 19.017 33.859 52.876 

Bibliobus 
4.295 8.311 12.606 4 19 23 266 267 533 4.565 8.597 13.162 

skupaj 
20.689 37.989 58.678 347 2.815 3.162 2.546 1.652 4.198 23.582 42.456 66.038 

 

 

Prireditve in dejavnosti 

 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 66 9 75 1.968  1.460  3.428 

Bibliobus 1 0 1 22 3 25 

skupaj 67 9 76 1990 1.463 3.453 
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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 259 351 610 0 610 89 0 46 

 

 

Dostopni elektronski viri: FINANCE, DNEVNIK, URADNI LIST RS ONLINE, URADNE OBJAVE, KNJIŽNIČARSKE NOVICE, 

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 
86 postankov, 129 ur odprtosti, 1.899 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 
24 22 46 183 222 405 0 405 551 1.028 1.579 0 0 0 28 17 45 579 1.045 1.624 

Selnica ob 

Muri 
5 17 22 75 212 287 0 287 256 1.345 1.601 2 10 12 5 31 36 263 1.386 1.649 

Sladki Vrh 
42 82 124 295 466 761 0 761 1.878 4.046 5.924 0 5 5 99 105 204 1.977 4.156 6.133 

Zg. Velka 
69 24 93 656 240 896 0 896 1.610 1.892 3.502 2 4 6 134 114 248 1.746 2.010 3.756 

skupaj 
140 145 285 1.209 1.140 2.349 0 2.349 4.295 8.311 12.606 4 19 23 266 267 533 4.565 8.597 13.162 
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OBMOČJE KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA 

Občini Slovenska Bistrica in Oplotnica 

 

Bibliobus  
150 postankov, 221 ur odprtosti, 3.965 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 
53 15 68 287 218 505 0 505 471 2.778 3.249 0 6 6 7 32 39 478 2.816 3.294 

Impol 
0 60 60 32 668 700 0 700 169 4.997 5.166 0 12 12 14 53 67 183 5.062 5.245 

Laporje 
44 18 62 272 284 556 0 556 602 2.562 3.164 0 0 0 19 37 56 621 2.599 3.220 

Sp. Polskava 
65 11 76 818 270 1.088 0 1.088 1.400 1.740 3.140 0 20 20 181 34 215 1.581 1.794 3.375 

Šmartno na P. 
39 10 49 323 134 457 1 458 1.074 958 2.032 3 0 3 186 38 224 1.263 996 2.259 

Zg. Ložnica 
35 12 47 182 167 349 0 349 312 2.066 2.378 0 0 0 1 26 27 313 2.092 2.405 

* Veliko Tinje 
5 1 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prihova 
16 8 24 267 128 395 0 395 1.092 1.351 2.443 0 0 0 84 36 120 1.176 1.387 2.563 

skupaj 
257 135 392 2.182 1.869 4.051 1 4.052 5.120 16.452 21.572 3 38 41 492 256 748 5.615 16.746 22.361 

 
Op. *Postajališče bibliobusa na Velikem Tinju je bilo z letom 2011 ukinjeno,  a program  na bibliobusu beleži člane postajališča, ki so sedaj aktivni na drugih postajališčih. 
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