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1 OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICI 
 
Mariborska knjižnica, Maribor Public Library  
Skrajšano ime: Mariborska knjižnica 
Rotovški trg 2, 2000 Maribor 
Matična številka: 5055636 
Davčna številka: SI99698722 
Šifra proračunskega uporabnika: 37273 
 
 
1.1 Velikost knjižnice 

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju dvanajstih občin, 
sedežna občina je Mestna občina Maribor. Ustanoviteljice knjižnice so še občine Duplek, Hoče – 
Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše. Knjižnično dejavnost za občine 
Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica in Šentilj izvaja Mariborska knjižnica na 
osnovi pogodb.  
Kot osrednja območna knjižnica izvaja posebne naloge za knjižnice v občinah Lenart in Slovenska 
Bistrica. 
Število krajevnih knjižnic: 16 (osrednja knjižnica in Knjižnica Nova vas imata ločene oddelke za 
otroke in odrasle), Potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), Izposoja v bolnišnico, 
Izposoja na dom. 
Posebne zbirke: Študijska zbirka mladinske književnosti, Igroteka – zbirka igrač, Glasbena zbirka, 
Filmski center, Zbirka neknjižnega gradiva 
Povprečno število  zaposlenih v letu 2021 (za določen in nedoločen čas): 91 
Javna dela: 3 
 
 
1.2 Mariborska knjižnica – osrednja območna knjižnica 

Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica (OOK) na podlagi pogodbe z Ministrstvom 
za kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja posebne naloge in knjižnice na območju 
strokovno povezuje v mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti: 

- zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij, 
- nudi strokovno pomoč knjižnicam s svojega območja, kar zajema tudi sodelovanje pri 

načrtovanju razvoja informacijskega sistema, 
- koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva, 
- koordinira usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 

Proračunska sredstva za izvajanje posebnih nalog območnih knjižnic prispeva Ministrstvo za 
kulturo. Mariborska knjižnica na svojem območju strokovno povezuje v mrežo Knjižnico Lenart in 
Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, domoznansko dejavnost pa usklajuje in koordinira 
tudi z Univerzitetno knjižnico Maribor. 
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1.3 Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), URL RS 96/2002, 56/2008, 
4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016, 61/2017; 21/2018 

- Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001, 92/2015 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov, URL RS 86/2004 in spremembe: 51/2007, 

67/2007,94/2007 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS 29/2003 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, URL RS 73/2003, 

70/2008, 80/2012 
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, URL RS 88/2003 
- Pravilnik o razvidu knjižnic, URL RS 105/2003, 74/2017 
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 

knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, URL RS 19/2003 
- Zakon o obveznem izvodu publikacij, URL RS, 69/2006, 86/2009 
- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij, URL RS 90/2007 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (občine Maribor, Duplek, Hoče, 

Miklavž, Rače – Fram, Starše), MUV št. 8/2005, 16/2006, 17/2009 
- Pogodbe o zagotavljanju javne knjižnične službe (za občine Kungota, Lovrenc na Pohorju, 

Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj) 
- Poslovnik kakovosti Mariborske knjižnice, MK Predpis št. 13/5 
- Strateški načrt 2014-2020, MK Predpis št. 45/1 
- Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja. 
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v Mariborski knjižnici (MK 0/Predpis št. 10) 

 
 
1.4 Družbena odgovornost – odsev poslanstva knjižnice 

Cilj knjižnice je vzpostavitev vseživljenjskega odnosa z uporabnikom. Ker je odprta vsem 
družbenim skupinam skoraj vse dni v letu, omogoča socialno vključenost in aktivno državljanstvo. 
Njena družbena vloga pride še posebej do izraza v obdobjih, ko so ljudje v osebnih in finančnih 
krizah, morda marginalizirani. V knjižnici lahko kakovostno preživijo čas, se družijo, dobijo 
informacije, z branjem, pogovori o literaturi in ustvarjalcih ter drugimi aktivnostmi se kulturno 
bogatijo. Informacije, znanje, kulturo in umetnost prek izposojenega gradiva brezplačno odnesejo 
tudi domov. S knjižnico so lahko povezani celo na daljavo: tudi, ko je zaprta, lahko od doma 
uporabljajo digitalne vsebine, katalog knjižnice, naročijo in rezervirajo gradivo za naslednji obisk, 
podaljšajo rok izposoje, dobijo odgovor knjižničarja na vprašanja o gradivu in iz gradiva. S člansko 
izkaznico knjižnice lahko kupijo vstopnice SNG Drame in Lutkovnega gledališča po ugodnejši 
ceni, kar je njena dodana vrednost. 

Skozi vse te vloge odseva družbena vrednost knjižnice, ki se navezuje na pojem družbene 
odgovornosti. Vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, izobraževalnih, intelektualnih, 
zgodovinskih in drugih kompetenc posameznika, dviga kakovost življenja posameznika in 
skupnosti krepi medčloveške odnose in socialno vključenost ranljivih skupin  ter izboljšuje 
informacijsko pismenost in bralne sposobnosti. 
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2 RAZVOJNE USMERITVE V 2021 IN DOSEŽENI REZULTATI 
 
2.1 Poročilo direktorice o doseženih ciljih in rezultatih – uvodna beseda 

Leto 2021 je bilo že drugo po vrsti, ki ga zaznamovala epidemija covid 19. Bilo pa je vseeno 
nekoliko lažje, brez daljših popolnih zaprtij za knjižnice, kljub temu pa je zahtevalo nenehna 
prilagajanja: občasno prilagojene delovne čase, različne oblike dostopnosti, omejitve števila 
uporabnikov, omejitve pri prireditvah in dejavnostih. Ves čas smo zaposleni dosledno upoštevali 
tudi zaščitne ukrepe. Nekoliko lažje je bilo, ker smo imeli že nekaj izkušenj z različnimi oblikami 
delovanja in predstavljanja na daljavo in smo to s pridom prenašali v prakso čez celotno leto. Na 
drugi strani so tudi naši uporabniki z nekaj več sproščenosti prihajali tako v svoje knjižnice po 
gradivo kot na dogodke, kolikor smo jih lahko izvedli. V primerjavi z letom prej so bile enote 
odprte za 13,5 % več, obisk se je povečal za 3 %, število izposoj na člana pa kar za 24,5 %, kar 
kaže na to, da so bralci prihajali v knjižnico sicer redkeje, so si pa na isto člansko izkaznico 
izposojali več. Tako se je tudi obrat gradiva povečal za 17 %. Izvedli smo lahko za 60% več 
prireditev kot leto prej, omogočili izposojo e-knjig s kar 70 % več licencami. Omogočali smo 
možnost elektronskega vpisa in možnost vračanja gradiva v kateri koli enoti. Sredstva občin so se v 
primerjavi z letom prej povečala za 3,4 %, predvsem zaradi boljšega financiranja nakupa 
knjižničnega gradiva v posameznih občinah, zaradi izplačila covid dodatkov zaposlenim, ki so bili 
izpostavljeni, in zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za selitev osrednje knjižnice na nadomestne 
lokacije. 
 
Zadovoljni smo s temi rezultati, predvsem pa z dejstvom, da je večina bralcev vse prilagoditve in 
spremembe  sprejemali z razumevanjem in zadovoljstvom ter da je branje ostalo dostopna dobrina 
tudi v času vsesplošnih omejitev. To je dragoceno.  

Največje zadovoljstvo pa predstavlja realizacija dolgo načrtovane investicije v osrednjo knjižnico. 
Po trinajstih letih od arhitekturnega natečaja in agonije z uresničevanjem oziroma oddaljevanjem 
projekta (na več desetletij podlage) je Mestna občina Maribor dosegla dogovor z državo o 
sofinanciranju projekta v polovičnem deležu, zagotovila potrebna sredstva v proračunu, pridobila 
gradbeno dovoljenje, zagotovila dodatne prostore in opremo za skladišče in z javnim naročilom 
izbrala izvajalca del, gradbeno podjetje Pomgrad. Poleg tega smo dosegli dogovor o začasnih 
prostorih v TC City, na Slovenski 40 in na Zagrebški 20, in še pred koncem leta preselili večino 
dejavnosti na te lokacije. Selitev gradiva smo pospremili z dvema odmevnima kampanjama 
Knjižna ozimnica in Selimo pamet ter z organizacijo selitve delčka knjig z živo verigo, ki je 
potrdila naklonjenost Mariborčanov knjižnici in težko pričakovanim novim prostorom. Zdaj se 
gradnja Centra Rotovž lahko začne in novi prostori pričakajo zaposlene in uporabnike ob koncu 
leta 2024! 

Izdelali smo nov strateški načrt za obdobje 2021 – 2025 in si z njim zastavili nove izzive, ki čakajo 
knjižnico v prihodnje, ko bo v Centru Rotovž sobivala še z drugimi vsebinami in svojim 
uporabnikom lahko ponudila nove oblike ustvarjalnosti, raziskovanja in učenja. Nova knjižnica bo 
zahtevala tudi dodatne zaposlitve, investicijski načrt jih tudi predvideva, in smiselno bi bilo, da bi 
jih lahko zaposlovali postopoma, in da bi v novi knjižnici začel delati usposobljen kader. Za zdaj 
smo pri dogovorih z mestno občino v teh prizadevanjih neuspešni. 

Skupaj z občinama Rače Fram in Kungota smo se pripravljali na odprtje dveh novih knjižnic, 
Knjižnice Rače in Knjižnice Kungota, ki jih odpiramo v začetku leta 2022. Z obema občinama smo 
dosegli dogovor o zagotavljanju sredstev za delovanje enot in ohranitev bibliobusnih postajališč. 
Ob koncu leta so se začele aktivnosti za nove prostore Knjižnice Pesnica, Občina Starše načrtuje 
ustanovitev občinske knjižnice in novogradnjo večnamenskega prostora, bibliobus pa se z letom 
2022 vrača v Benedikt. 

Izobraževanja zaposlenih je bilo manj kot v običajnih letih, večinoma so bila izvedena na daljavo.   

Kot v preteklih letih smo izdatke načrtovali skrajno racionalno in izhajali, kot določa zakon, iz 
minimalnih zahtev Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (URL  
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73/2003, 70/2008). Knjižnična zakonodaja določa način in obseg načrtovanja vsebine in stroškov, 
obveznosti ustanoviteljev in pogodbenih partnerjev. Žal posamezne občine še vedno ne izpolnjujejo  

zakonskih obveznosti in samovoljno reducirajo sredstva, vendarle pa smo z nekaterimi dosegli 
premik in bodo postopoma popravile financiranje. Predvsem gre tu za sredstva za knjižnično 
gradivo. 

V nadaljevanju poročila so podrobno predstavljeni vsebinski in številčni podatki in rezultati 
opravljenega dela. Ta uvodni povzetek poudarkov pa moram kljub zahtevnemu obdobju, v katerem 
smo se znašli vsi skupaj, zaključiti s podatkom, ki nas lahko navdaja z optimizmom in ponosom: 
Mariborska knjižnica je že tretjič prejela nagrado za najbolj inovativni projekt in naša potujoča 
knjižničarka je prejemnica Čopovega priznanja! Da, zaposleni smo tisti, zaradi katerih se naši 
uporabniki vračajo v knjižnico in se v njej dobro počutijo. Z optimizmom pa vsi skupaj čakamo 
tudi nove prostore. 
 
 
Tabela 1: Splošni in finančni kazalniki 

Kazalniki Realizacija  
2020 

Plan 2021 Pogodbe 2021 Realizacija 
2021 

Skupni proračun knjižnice 4.263.232 5.041.095 4.670.185 4.657.076 
Skupna sredstva knjižnice na 
prebivalca 23,07 27,27 25,26 25,19 

Sredstva občinskih proračunov  na 
prebivalca 20,42 25,20 20,85 20,83 

Državna sredstva na prebivalca 1,43 2,54 3,12 3,05 
Lastna sredstva na prebivalca 1,23 1,49 1,29 1,30 
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2.2 Mariborska knjižnica v številkah 

 

Tabela 2: Prirast knjižničnega gradiva – naslovi 

 
Nakup Dar Obvezni 

izvod 
Lastna   
izdaja 

Skupaj       
(ni vsota)* 

Knjige 3.303 1.259 1.642 0 5.621 

Neknjižno gradivo 367 43 115 0 515 

Serijske publikacije 186 66 621 3 806 

Skupaj (ni vsota)* 3.767 1.364 2.342 3 6.819 
 

Tabela 3: Prirast knjižničnega gradiva – izvodi 

 
Nakup Dar Obvezni 

izvod 
Lastna  izdaja Skupaj 

Knjige 25.862 1.514 1.679 0 29.055 

Neknjižno gradivo 793 48 120 0 961 

Serijske publikacije 681 197 704 27 1.609 

Skupaj 27.336 1.759 2.503 27 31.625 
 

Tabela 4: Velikost knjižnične zbirke 

  Izvodi 
Knjige 799.764 
Neknjižno gradivo 59.076 
Serijske publikacije 9.410 
Skupaj 868.250 

 

Tabela 5: Elektronski viri 
Zbirka e-virov Število naslovov 
E-knjige: Biblos, Audibook 2.446 
Podatkovne zbirke 9 
E-serijske publikacije 13 
Skupaj 2.468 

 

Tabela 6: Struktura in število članov 

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

 Vsi 991 7.008 7.999 2.834 1.409 8.425 4.865 17.533 25.532 
Od tega 1. 
vpis v 2021 328 733 1.061 177 96 581 340 1.194 2.255 
Postajališča 
premičnih z.  601 601 196 196 797 
Vsi člani 991 7.609 8.600 2.834 1.409 8.425 5.061 17.729 26.329 
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Tabela 7: Obisk 

  Mladi Odrasli Skupaj 
Fizični obisk, od tega: 116.122 439.376 555.498 
-    obisk knjižnice  92.257 413.270 505.527 
-    obisk prireditev 23.865 24.746 48.611 
-    obisk študijskih krožkov  0 1.360 1.360 
-    obisk postajališč premičnih zbirk - - 1.763 
Virtualni obisk*, od tega: - - 495.438 
-    obisk zaradi izposoje e-knjig - - 12.251 
-    spletnih strani - - 336.072 

- spletnih prireditev 6.673 9.831 16.504 
-    Cobiss+ (Moja knjižnica) - - 123.677 
-    Dostopi do e-virov na daljavo - - 6.943 
Vsi obiski - - 1.050.995 

* Orodja za spremljanje virtualnega obiska ne omogočajo ločenega beleženja mladih in odraslih obiskovalcev spletnih 
strani in dostopov do e-virov na daljavo. 
 
Tabela 8: Izposoja knjižničnega gradiva 
  
 

Strokovne 
knjige 

Leposlovne 
knjige 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

Skupaj 

- mladi 107.399 362.028 26.285 1.510 497.222 
- odrasli 235.772 500.745 30.270 30.973 797.760 

Skupaj 343.171 862.773 56.555 32.483 1.294.982 
Iz premičnih zbirk, od tega:  494 2.057 0 0 2.551 

- mladi 153 466 0 0 619 
- odrasli 341 1.591 0 0 1.932 

Izposojeno gradivo skupaj mladi 107.552 362.494 26.285 1.510 497.841 
Izposojeno gradivo skupaj odrasli 236.113 502.336 30.270 30.973 799.692 

Izposojeno gradivo skupaj 343.665 864.830 56.555 32.483 1.297.533 
- od tega e-knjig (Biblos) 1.840 15.411 0 0 17.251 

 
Posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva 

- Število vseh posredovanih informacij: 218.018 
- Število domoznanskih informacij: 1.108 
- Število posredovanih informacij v okviru storitve “Vprašaj knjižničarja”: 19 

 
Tabela 9: Prireditve in obiskovalci na prireditvah 

 Število prireditev Število obiskovalcev 

 Mladi Odrasli SO Skupaj Mladi Odrasli SO Skupaj 

Vse prireditve 543 209 7 759 30.538 38.733 193 69.464 

- domoznanske 23 54 3 80 4.541 10.683 40 15.264 
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Tabela 10: Prireditve in dejavnosti v knjižnici 

Vrsta prireditve /dejavnosti Število prireditev 

Za mlade Za odrasle Skupaj 

Razstave, od tega    

- tematske razstave 27 40 67 

- priložnostne razstave 73 38 111 

- vodstva po razstavah 0 0 0 

Vodstva po knjižnici, od tega    

- vodstva po knjižnici 19 1 20 

- vodstva s pravljico 11 0 11 

- vodstva z  informacijskim opismenjevanjem     5 1 6 

Ure pravljic, od tega    

- redne ure pravljic 33 0 33 

- napovedane skupine – OŠ 14 0 14 

- napovedane skupine – vrtci 107 0 107 

- ure pravljic z ustvarjalnico 5 0 5 

Delavnice 0 2 2 

Srečanja z ustvarjalci 1 5 6 

Predavanja 0 3 3 

Bralni klub 0 1 1 

Pravljične vesele počitnice 4 0 4 

Igralnica 8 0 8 

Zaključki bralnih projektov 10 2 12 

Rastem s knjigo 42 22 64 

Skupaj 359 115 474 

- od tega domoznanske 20 27 47 
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Tabela 11: Obiskovalci prireditev in dejavnosti v knjižnici 

Vrsta prireditve /dejavnosti Število obiskovalcev 

Mladi Odrasli Skupaj 

Razstave, od tega    

- tematske razstave 12.360 15.380 27.740 

- priložnostne razstave 5.655 7.085 12.740 

Vodstva po knjižnici, od tega    

- vodstva po knjižnici 343 43 386 

- vodstva s pravljico 231 20 251 

- vodstva z  informacijskim opismenjevanjem     103 27 130 

Ure pravljic, od tega    

- redne ure pravljic 168 118 286 

- napovedane skupine – OŠ 228 31 259 

- napovedane skupine – vrtci 1.889 234 2.123 

- ure pravljic z ustvarjalnico 37 17 54 

Delavnice  40 40 

Srečanja z ustvarjalci 12 145 157 

Predavanja  19 19 

Bralni klub  3 3 

Pravljične vesele počitnice 23 24 47 

Igralnica 48 27 75 

Zaključki bralnih projektov 195 128 323 

Rastem s knjigo 904 726 1.630 

Skupaj 22.196 24.067 46.263 

- od tega domoznanske 3.763 8.265 12.028 
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Tabela 12: Prireditve zunaj knjižnice 

Vrsta prireditve /dejavnosti Število prireditev 

Za mlade Za odrasle Skupaj 

Razstave 0 3 3 

Vodstvo s pravljico 7 0 7 

Ure pravljic, od tega 58 0 58 

- napovedane skupine – OŠ 3 0 3 

- napovedane skupine – vrtci 55 0 55 

Srečanja z ustvarjalci 0 12 12 

Predavanja 0 4 4 

Bralni klub 0 3 3 

Pravljične vesele počitnice 5 0 5 

Zaključki bralnih projektov 5 1 6 

Rastem s knjigo 19 28 47 

Drugo 7 10 17 

Skupaj 101 61 162 

- od tega domoznanske 1 18 19 
 
 
 
Tabela 13: Obiskovalci prireditev zunaj knjižnice 

Vrsta prireditve /dejavnosti 
Število obiskovalcev 

Za mlade Za odrasle Skupaj 

Razstave 0 2.000 2.000 

Vodstvo s pravljico 132 11 143 

Ure pravljic za napovedane skupine – OŠ 80 6 86 

Ure pravljic za napovedane skupine – vrtci 1.259 191 1.450 

Srečanja z ustvarjalci 1 324 325 

Predavanja 0 67 67 

Bralni klub 0 24 24 

Pravljične vesele počitnice 123 78 201 

Zaključki bralnih projektov 222 46 268 

Rastem s knjigo 388 892 1.280 

Drugo 351 1.074 1.425 

Skupaj 2.556 4.713 7.269 

- od tega domoznanske 63 1.452 1.515 
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Tabela 14: Prireditve v virtualnem okolju knjižnice 

Vrsta prireditve /dejavnosti 
Število prireditev 

Za mlade Za odrasle Skupaj 

Razstave 2 1 3 

Redne ure pravljic 24 0 24 

Rastem s knjigo 0 15 15 

Srečanja z ustvarjalci 2 8 11 

Predavanja 0 4 4 

Drugo 55 4 59 

Skupaj 83 32 115 

- od tega domoznanske 2 7 9 

 
 
 
Tabela 15: Obiskovalci virtualnih prireditev 

Vrsta prireditve /dejavnosti 
Število obiskovalcev 

Za mlade Za odrasle Skupaj 

Razstave 394 535 929 

Redne ure pravljic 256 256 512 

Rastem s knjigo 0 408 408 

Srečanja z ustvarjalci 506 2.192 2.698 

Predavanja 0 507 507 

Drugo 5.517 5.569 11.086 

Skupaj 6.673 9.467 16.140 

- od tega domoznanske 715 995 1.710 
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Tabela 16: Kazalniki uporabe 

Kazalci 2017 2018 2019 2020 2021 % 20/21 

Število enot – krajevnih knjižnic 19 19 19 19 19 0 

Število postajališč bibliobusa 45 45 45 45 45 0 

Število lokacij premičnih zbirk 9 9 9 9 7 - 22,22 

Odprtost/dostopnost skupaj  (ur) 35.714 33.539 32.719 27.240 30.904 +13,45 
Število prebivalcev na dan 1.1. 
preteklega leta (vir: SURS) 181.445 181.870 184.146 184.797 184.895 +0,05 

ČLANI  31.803 31.959 31.628 27.917 26.329 -5,69 
OBISK skupaj (fizični in 
virtualni) 964.767 945.738 942.061 974.051 1.050.995 +7,90 

Fizični obisk 574.168 553.901 578.280 411.054 505.527 +22,98 

- obisk knjižnice (krajevne 
knjižnice + premične zbirke) 

497.701 472.438 477.436 362.992 373.867 +3,00 

- obisk prireditev in dejavnosti 64.304 68.647 88.049 43.570 48.611 +11,57 

- obisk študijskih krožkov 12.163 12.816 12795 4.492 1.360 -69,72 

Virtualni obisk 390.599 391.837 363.781 562.997 477.787 - 15,14 

- e-obisk (e-knjige) 2.011 3.257 3.426 14.313 12.251 -14,41 

- spletna stran 287.534 285.704 249.855 443.734 336.072 - 24,26  

- Cobiss+, Moja knjižnica 96.805 97.065 105.371 99.149 123.677 +24,74 

- Knjižnica na daljavo 4.113 5.652 4.977 5.773 6.943 +20,27 

IZPOSOJA SKUPAJ 1.633.910 1.496.894 1.489.000 1.105.344 1.297.533 +17,39 

- od tega izposoja e-knjig 2.918 3.956 4.902 19.751 17.251 -12,66 

Število izposoj na člana 51,38 46,84 47,08 39,59 49,28 +24,48 

Število izposoj na prebivalca 9,00 8,23 8,09 5,98 7,02 +17,39 

Število posredovanih informacij 153.317 130.113 130.260 21.913 218.018 +994,93 

Število prireditev 1.140 1.227 1.114 481 759 +57,80 

Število srečanj študijskih krožkov 1.159 1.115 1.125 428 103 -75,93 
Število vseh transakcij z gradivom v 
knjižnici 2.308.897 2.225.312 2.242.409 1.760.140 2.094.046 +18,97 

Obrat knjižničnega gradiva 1,90 1,71 1,69 1,27 1,49 +17,32 

ZALOGA knjižničnega gradiva 862.016 874.999 880.136 873.745 868.250 -0,63 
Zaloga na prebivalca 4,75 4,81 4,78 4,73 4,70 -0,63 

PRIRAST knjižničnega gradiva 31.252 31.791 34.849 32.231 31.625 -1,88 

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

Število naročenih e-virov 9 9 9 9 9 0 

- od tega dostopnih na daljavo 8 8 8 8 9 +12,5 

Število elektronskih knjig 694 774 908 1.436 2.446 +70,33 

Povprečna cena knjige 19,35 19,42 18,94 19,83 20,30 +2,37 

Povprečna cena neknjiž. gradiva 12,47 13,68 9,36 20,02 23,90 +19,38 

Povprečna cena serijskih publikacij  68,96 70,07 71 89,27 94,22 +5,54 

Zapisi v lokalni bazi 164.286 170.092 176.667 182.202 188.384 +3,39 

Zapisi v bazi CONOR.SI 305 303 364 228 229 +0,44 
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Kazalci 2017 2018 2019 2020 2021 % 20/21 

CELOTNA SREDSTVA 3.724.942 3.924.941 4.081.098 4.263.232 4.657.076 +9,24 

- Sredstva občin za redno 
dejavnost 

3.191.689 3.342.572 3.533.482 3.723.836 3.850.564 +3,40 

- Celotna sredstva na prebivalca 20,53 21,58 22,16 23,07 25,19 +9,19 

Strošek ene izposojene enote  2,28 2,62 2,74 3,86 3,59 -6,99 

ZAPOSLENI na 31. 12.  96 94 92       92 91,5       -0,54 
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3 ORGANIZACIJA IN DELOVANJE KNJIŽNICE 
 
3.1 Organizacija dela, organigram, oddelki, službe 

Notranja organizacija, ki je bila postavljena na osnovi organizacijskega elaborata knjižnice leta 
2005 in usklajena s plačno reformo leta 2008, je zasnovana fleksibilno, odprto, kot mrežni 
organizacijski model, ki omogoča potrebne prilagoditve brez velikih posegov, skladno s tem, kar 
narekujejo potrebe ali spremembe plačne zakonodaje. Že dalj časa se je kazala potreba po 
profiliranju področij dela, kot so stiki z javnostjo, potreba po večjem povezovanju dejavnosti za vse 
starostne skupine, vključenost izvajalcev v mreži knjižnice. V letu 2021 smo tako pripravili prvo 
večjo spremembo z uvedbo novega oddelka za dejavnosti, prireditve in stike z javnostmi. 
Spremembo nam omogoča odlok o ustanovitvi, ki predvideva pet organizacijskih oddelkov, svet 
knjižnice jo je potrdil in stopi v veljavo s 1.1.2022. 
 
Organigram, veljaven do 31.12.2021: 
 

 
 
Organigram, veljaven od 1.1.2022: 
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3.2 Organi upravljanja knjižnice 

Člani strokovnega sveta knjižnice 

- Mag. Barbara Kovář (Mariborska knjižnica) 
- Anka Rogina (Mariborska knjižnica) 
- Sandra Kurnik Zupanič (ZBDS) 
- Mira Petrovič (DBM) 
- Mirko Nidorfer (DBM) 
 
V letu 2021 je bil izveden tudi postopek imenovanja nove sestave strokovnega sveta, vendar se ta 
do konca leta še ni konstituiral. Novi člani strokovnega sveta so: Brigita Miklič, Anka Rogina 
(Mariborska knjižnica), Mira Petrovič, dr. Ema Dornik (DBM) in Sandra Kurnik Zupanič (ZBDS). 
 
Člani sveta knjižnice 

- Mag. Majda Potrata (MoM)– predsednica 
- Metka Kostanjevec (MoM) 
- Slava Andric (MoM) 
- Tatjana Frangež (MoM) 
- Drago Žura (Hoče Slivnica) 
- Ines Pečnik (Miklavž) 
- Ivan Pišek (Starše) 
- Tjaša Simonič (Duplek) 
- Simona Antolič (Rače Fram) 
- Semir Atić (MK) 
- Zora Lovrec Jagačič (MK) 
- Mag. Nina Hriberšek Vuk (MK) – namestnica predsednice 

 
3.3 Varstvo osebnih podatkov 

Splošna uredba o varstvu podatkov nalaga zavodom zagotovitev pooblaščene osebe za varstvo 
podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR), ki skrbi za zakonitost dela na tem 
segmentu.  
Osebne podatke zbiramo po pravilih, ki jih določa zakonodaja: Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), Splošna uredba o varstvu osebnih 
podatkov, dokument Mariborske knjižnice Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v Mariborski 
knjižnici ter navodila in priporočila Informacijskega pooblaščenca, ki so objavljena na spletni 
strani Informacijskega pooblaščenca (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/). 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v knjižnici sodeluje z zaposlenimi v različnih 
procesih dela s spremljanjem, svetovanjem in predlogi glede pravilne in zakonsko skladne uporabe 
osebnih podatkov.  
 
3.4 Organizacija informacijskega sistema 

V letu 2021 je bilo na področju delovanju informacijskega sistema (IS) Mariborske knjižnice 
zvedenih več sprememb. Na spremembe so vplivale selitve knjižnice z Rotovškega trga na različne 
lokacije, nakup požarnega zidu in nakup novega strežnika. Selitve so potekale postopoma, zato so 
bile potrebne sprotne prilagoditve, dokupi komunikacijske opreme, vzpostavitve novih povezav za 
internet in organizacija ter prilagoditev novih povezav posameznih lokacij v IS knjižnice, vse z 
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namenom, da se ne spreminjajo poslovni procesi in da imajo zaposleni ves čas zagotovljene enake 
dostope do podatkov in programov, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Na nove lokacije (City, 
Zagrebška cesta 20, Slovenska ulica 40) smo preselili in priklopili 45 delovnih postaj.  
Pripravili smo načrt odklopov komunikacijske opreme in selitve opreme IKT.  

 
Urgentno smo kupili in vzpostavili nov požarni zid, ker obstoječi ni zagotavljal varnega dela, ter 
prilagodili VPN povezave ostalih enot v IS knjižnice. 
Zaradi zastarelosti, nenehnih težav z delovanjem in posledično možnosti izgube podatkov smo 
nabavili nov strežnik. Strežnik je bil do konca leta implementiran. Prenesli smo okolja, ki so bila 
najbolj ogrožena. Ostala ureditev bo izvedena v letu 2022, ker je bila v letu 2021 prioriteta selitev z 
Rotovškega trga na nadomestne lokacije. 
 
Tabela 19: Postavitev na strežnikih ob koncu leta 2021 

STREŽNIK TIP STREŽNIKA 
AD virtualni 
DATA virtualni 
WEB virtualni 
MBKDCNOVI fizični 
DATA2 virtualni 
AD2 virtualni 
MKHOST fizični 
BELINFO virtualni 
BACKUP virtualni 
MKVIRTUAL2 fizični 
MKVIRTUAL1 fizični 
RACUNOVODSTVO virtualni 
STORITVE V OBLKU Azure (backup), Office 365 (mail in ostale storitve) 
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Poenotili in posodobili smo delovanje delovnih skupin v okviru orodja Teams (Office 365). 
Ugotavljamo, da je ta način notranje komunikacije na daljavo v knjižnici vedno bolj pogost in 
vključuje vedno več zaposlenih, za katere smo izvedli tudi dodatna izobraževanja. Za zunanjo 
komunikacijo uporabljamo orodje Zoom, za katerega smo prav tako pripravili dodatna 
izobraževanja sodelavcev. Uporaba programskih orodij se je v knjižnici kot tehnična podpora 
storitvam za uporabnike močno povečala. Zato smo dostope do programskih orodij, kjer je bilo 
možno, vključili v sistem rezervacij opreme IKT. 
Sodelovanje z zunanjimi partnerji (Arnes, Izum, Telemach, Telekom itd.) smo okrepili tudi zaradi 
selitev in možnosti, ki jih ponujajo. Vključili smo se v AAI federacijo (Arnes), ki omogoča 
nekatere brezplačne rešitve za svoje članice. Registrirali smo novo domeno (knjznica-mb.si), ki jo 
bomo kasneje tudi splošno uporabili. Registrirali smo 3 identitete za dostope. Z vključitvijo smo 
pridobili uporabo licence ZOOM za 300 udeležencev. 
 
 
3.5 Zaposleni 

Na dan 31.12.2021 je bilo v knjižnici vseh oblikah zaposlitve (za nedoločen in določen čas) 
zaposlenih 91,5 sodelavcev. Dvema sodelavcema je med letom delovno razmerje prenehalo, ena 
sodelavka se je upokojila..  
 
Tabela 20: Zaposleni po virih financiranja na dan 31.12.2021 

Vir financiranja Število zaposlenih na 
dan 31. 12. 2021 

1. Državni proračun 2 

2. Proračun občin (2a+2b+2c) 87,5 

2.a  Proračun MOM 100% 64 

2.b  Proračun MOM v deležu 7,31 

2.c  Proračuni drugih občin 16,19 

3. ZZZS in ZPIZ 0 

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

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 

6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, 
koncesnine, RTV-prispevek) 

0 

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 0 

8. Sredstva za financiranje javnih del 3 

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) 92,5 

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

Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 3 
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Tabela 21: Realizacija po urah 

 
 
Tabela 22: Popoldansko in sobotno delo 

 
 
 

 
 
Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje 

 
Tabela 23: Število ur in udeležencev izobraževanja 

 Interno Zunanje Skupaj 

Število ur 820 448 1.268 

Število zaposlenih 72 56 128 
 
 
Tabela: 24: Javna dela 

 Realizacija 2021 

Redno delo 4.224 

Državni praznik 56 

Letni dopust 456 

Boleznine 729 

Skupaj 5.528 
 
 
 
 
 
 

 Realizacija 
2020 

Realizacija 
2021 

% vseh ur leta 
2021 

Indeks 
2020/2021 

Redno delo 133.147 142.687 77,83 107,16 

Državni praznik 4.314 3.885 2,12 90,05 

Letni dopust 24.348 24.542 13,38 100,79 

Boleznine 20.729 9.754 5,32 47,05 

Porodniško nadomestilo 0 0 0,00 0,00 

Nadurno delo 1.055 917 0,50 86,91 

Višja sila (varstvo otrok Covid 19) 2.667 1.561 0,85 58,53 

Skupaj 186.260 183.346   

Popoldansko delo 32.465 17,70 

Delo ob sobotah 2.789 1,52 
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3.6 Interno komuniciranje 

Intranet Mariborske knjižnice 

Zaposleni so leta 2021 prek intraneta prejeli 18 okrožnic in 8 obvestil, mesečno so naročali material 
in storitve, ki jih potrebujejo pri svojem delu, dostopali do vseh internih dokumentov in različnih 
predstavitev, člankov in drugih informacij, s katerimi smo dopolnjevali zbirko Knjižnica znanja. 
Redno smo dopolnjevali tudi koledar dogodkov in pripravili ter omogočili zaposlenim dostopnost 
do elektronske različice internega glasila Informator.  
 
Interno glasilo Informator 

Izdali smo 5 številk internega glasila Informator v tiskani in elektronski obliki. 
 

 
Informator št. 170, september, oktober 2021, str. 14 
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3.7 Nagrade zaposlenim in knjižnici 

Tabela 25: Nagrade 

Nagrada, priznanje Prejemnik 

Nagrada Združenja splošnih knjižnic Mariborska knjižnica - nagrada za najboljši projekt na 
področju strokovnega dela knjižnice – uvedba podcastov v 
Centru za spodbujanje bralne pismenosti (nosilka dr. Sabina 
Fras Popović) 

Čopovo priznanje Ksenija Trs,  
potujoča knjižničarka 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Iz utemeljitve nagrade Združenja splošnih knjižnic:  

»Podcasti Centra za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice so inovativen način 
ozaveščanja strokovne (knjižničarji!) in širše splošne javnosti o pomenu bralne pismenosti ter 
gradnji bralne kulture v širšem javnem prostoru. Projekt podcastov se navezuje tudi  na doseganje 
ciljev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti in uresničevanje strokovnih priporočil za 
strokovne knjižnice. Knjižnica je s podcasti na strokovni dogodek ABC bralne pismenosti III želela 
povabiti knjižničarje (primarno ciljno skupino) na inovativen način. Projekt predstavlja drugačen 
pristop k podajanju vsebine določenega dogodka ali določene storitve. Knjižnica je pri pripravi 
strokovnega dogodka ABC bralne pismenosti III uspešno uporabila možnosti sodobne tehnologije 
v obliki podcastov, kar je novost v knjižničnem prostoru. Možnost, da si uporabniki vsebine 
podcastov izberejo, naročijo in jih poslušajo, kadar to želijo, predstavlja veliko prednost v 
današnjem hitrem načinu življenja. Pojmi, ki opredeljujejo podcaste so: samodejnost, pretočnost, 
frekventnost (pogostnost) in dostopnost. Podajanje vsebin na temo bralne kulture in bralne 
pismenosti je tako za uporabnike sodobnejše, dostopnejše in posega izven zidov knjižnice ali ozkih 
strokovnih krogov. Rezultat projekta je t.i. model petih korakov, ki bo izhodišče za pripravljanje 
podcastov v prihodnje in je lahko uporaben tudi za druge knjižnice. Projekt je bil predstavljen tudi 
kot vzorčni primer na nacionalnem posvetu Bralnega društva Slovenije z naslovom Zapeljevanje v 
branje  ali kako branje živi na spletu. Vzpodbudni so tudi kvantitativni rezultati (število prenosov, 
domet ipd.)« 
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4 UPRAVLJANJE KNJIŽNIČNE ZBIRKE 
 
4.1 Nabava knjižničnega gradiva, ocena uspešnosti in učinkovitosti 

Za nakup knjižničnega gradiva smo porabili 645.044,85 EUR, in sicer: 
- sredstva občin: 308.612 EUR,  
- sredstva Ministrstva za kulturo: 206.351 EUR (od tega 194.151 EUR redna sredstva in 

12.200 EUR za naloge osrednje območne knjižnice),  
- lastna sredstva: 130.081,85 EUR. 
 
Tabela 26: Poraba sredstev za nakup knjižničnega gradiva 2012 - 2021 

Leto Knjige Neknjižno g. Serijske publikacije Vse gradivo 

2021 524.943,79 54.709,47 65.391,59 645.044,85 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
V letu 2021 je bilo financiranje knjižnične nabave kljub izrednim razmeram zaradi epidemije 
covid-19 nekoliko boljše kot v preteklih letih. Seveda to ne pomeni, da smo prejeli sredstva v 
obsegu, ki smo ga skladno s strokovnimi priporočili in standardi planirali za leto 2021. Z uvedbo 
članarine pred skoraj desetletjem (2013) smo začeli zaradi vedno večjih težav s financiranjem 
nabave zagotavljati dodatna lastna sredstva za povečanje nakupa knjižničnega gradiva. S tem smo 
in še zmeraj zagotavljamo tekočo, sprotno nabavo in dotok najbolj iskanih knjižnih naslovov 
aktualne založniške produkcije.  
Kljub epidemiološkim omejitvam in dinamiki financiranja, ki je zlasti problematična v prvem 
trimesečju tekočega leta, smo nabavno politiko v 2021 izvajali skladno s strokovnimi priporočili za 
oblikovanje knjižnične zbirke. Prizadevali smo si ohraniti predpisana razmerja glede vrste in 
namembnosti gradiva. Nabavljali smo vse vrste gradiva, tudi neknjižno, e-vire in serijske 
publikacije. S povečanim nakupom elektronskih knjig na portalu Biblos in Audibook smo članom 
knjižnice omogočili, da so si v času zaprtosti enot in tudi sicer prek oddaljenega dostopa na 
bralnike, tablice, pametne telefone in druge naprave izposojali priročnike, leposlovje in knjige za 
otroke v slovenskem jeziku.  
Sredstva za plačilo letne članarine in povečani nakup e-knjig je v okviru rednega financiranja 
nabave knjižničnega gradiva v pogodbi namensko zagotovilo Ministrstvo za kulturo. Redno smo 
spremljali in nadzorovali finančno porabo. S tem smo zagotovili razporejanje sredstev na način, da 
smo sproti nabavili večino novo izdanih naslovov vsaj za osrednjo in občinske knjižnice. Manjše 
krajevne knjižnice so prejele gradivo v višini zagotovljenega obsega financiranja. Zaradi 
zagotavljanja najboljših nakupnih pogojev smo sodelovali z več kot 300 direktnimi dobavitelji. Pri 
nabavi monografij smo dosegli popust v znesku 103.883 EUR, ki smo ga v celoti namenili za 
povečanje števila nakupljenih izvodov.  
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Kvalitetno gradivo smo s skrbnim izborom, skladnim s kriteriji za oblikovanje knjižnične zbirke, 
pridobili tudi z darovi dobaviteljev, založnikov in uporabnikov. 
 
Tabela 27: Kazalniki – gradivo v letu 2021 (prirast in zaloga – izvodi) 

Kazalniki Rezultat 2020 Plan 2021 Realizacija 2021 

Prirast 32.231 50.846 31.625 
Prirast na prebivalca 0,17 0,27 0,17 
Zbirka 873.745 870.000 868.250 
Število enot v zbirki na prebivalca 4,73 4,71 4,70 

 
Minimalni standard in osnova za načrtovanje je 250 enot na 1.000 prebivalcev po skupni povprečni 
ceni 20,00 EUR. Podatek o številu prebivalcev - vir SURS: 184.895 prebivalcev.  
 
Tabela 28: Nabava knjižničnega gradiva (načrtovano / realizirano) 
KNJIŽNIČNO 
GRADIVO 

Realizacija 
2020 / EUR 

Realizacija 
2020 izvodi 

Plan 2021 
izvodi 

Plan 2021  v 
EUR* 

Realizacija 
2021 / EUR 

Realizacija 
2021 izvodi 

Knjige 514.300,91 25.941 46.224 901.363,13 524.943,79 25.862 

Neknjižno g. 36.723,32 1.035 4.622 50.734,55 54.709,47 793 
Serijske 
publikacije 64.093,92 

705 
/ 64.822,45 65.391,59 681 

SKUPAJ 615.118,15 27.681 50.846 1.016.920,13 645.044,85 27.336 
*Plan ne vključuje lastnih sredstev in sredstev za naloge osrednje območne knjižnice 

 
Tabela 29: Nabava gradiva po virih financiranja 

Vir financiranja Realizacija 2020 v EUR Plan 2021 v EUR* Realizacija 2021 v EUR 

Občine 336.395 711.844 308.612 

MZK  156.246 305.076 194.151 

MZK za OOK 12.300 / 12.200   

Lastna sredstva 110.177,15 / 130.081,85 

SKUPAJ 615.118,15 1.016.920 645.044,85 

*Plan ne vključuje lastnih sredstev in sredstev za naloge osrednje območne knjižnice (vir: Program dela 2021) 

 
Tabela 30: Financiranje nabave knjižničnega gradiva po občinah 
OBČINA Število prebivalcev 

2021 
Sredstva občin 
realizacija 2020 

Sredstva občin plan 
2021 v EUR 

Sredstva občin 
realizacija 2021 

Maribor 112.682 200.000 444.569 180.000 

Duplek 6.996 5.000 25.575 5.000 

Hoče 11.753 10.000 43.258 10.000 

Kungota 4.724 7.600 17.273 7.600 

Lovrenc 2.963 10.500 11.173 10.500 

Miklavž 6.929 21.133 25.221 21.650 

Pesnica 7.410 10.000 27.218 10.000 

Rače-Fram 7.531 25.000 27.391 25.000 
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Ruše 7.017 26.362 26.285 26.362 

Selnica 4.493 2.500 17.484 2.500 

Starše 4.046 3.300 14.830 5.000 

Šentilj 8.351 15.000 31.567 5.000 

Skupaj 184.895 336.395 711.844 308.612 

 

Tabela 31, 32: Primerjava nabave 2020/2021 

Vsa sredstva za gradivo Za knjige Za neknjižno gradivo* Za serijske publikacije** 

2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 % 

615.118,15 645.044,85 105 514.300,91 524.943,79 102 36.723,32 54.709,47 149 64.093,92 65.391,59 102 

Razlika +29.926,70   +10.642,88   +17.986,15   +1.297,67  
 

Povprečna cena Knjige Neknjižno gradivo* Serijske publikacije** 
2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 % 
21,59 22,36 +3,57 19,83 20,30 +2,37 20,02 23,90 +19,38 89,27 94,22 +5,54 

*Neknjižno gradivo na fizičnem nosilcu ali dostopno na daljavo 
**Serijske publikacije na fizičnem nosilcu ali dostopne na daljavo 

 
Doseganje standardov, razmerja med vrstami gradiva, e-viri, dostopnost 

Pri obsegu zbirke knjig dosegamo določila Priporočil in standardov za splošne knjižnice, ki 
zahtevajo zalogo najmanj 4 knjige na prebivalca, zato je priporočen letni prirast najmanj 250 
izvodov knjig na 1.000 prebivalcev. Za 184.895 prebivalcev bi morali letno pridobiti 46.224 
izvodov knjig. Realiziran prirast v letu 2021 je bil 29.055 izvodov, kar pomeni, da smo pri prirastu 
knjig dosegli le 62,86 % standarda. 
Pri neknjižnem gradivu predpisane zaloge 0,4 enote na prebivalca ne dosegamo. Zato je po 
standardu priporočen letni prirast najmanj 40 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, 
kar za 184.895 prebivalcev pomeni 7.396 enot. Realiziran prirast v letu 2021 je bil 961 izvodov, 
torej smo pri neknjižnem gradivu dosegli le 12,99 % standarda. 
 
Tabela 33: Prirast po vrstah gradiva 2012 – 2021 

PRIRAST 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Knjige 26.517 33.429 31.805 28.300 30.302 27.532 28.371 30.718 29.330 29.055 

Neknjižno 3.050 2.521 3.293 2.091 2.110 1.850 1.698 2.315 1.298 961 

Serijske p.  2.076 1.592 1.591 1.758 1.835 1.870 1.722 1.816 1.603 1.609 

SKUPAJ 31.643 37.542 36.689 32.149 34.247 31.252 31.791 34.849 32.231 31.625 

 
Nakup elektronskih virov, dostopnost na daljavo: 
˗ Audibook: zakup izposoj 199 naslovov 
˗ Biblos: osnovni paket (nakup) 13 naslovov; zakup izposoj 1.054 naslovov; skupaj 

dostopnih 2.247 naslovov 
˗ Bančni vestnik 
˗ Delo premium  
˗ Ebonitete.si 
˗ EkspertRFR.si 
˗ Encyclopædia Britannica online 
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˗ IKS : revija za računovodstvo in finance 
˗ IUS-INFO: pravni informacijski portal 
˗ IUS-INFO.HR 
˗ Kemija v šoli in družbi 
˗ Knjižničarske novice  
˗ PressReader (zbirka več deset tisoč časnikov in časopisov) 
˗ Tax-Fin-Lex: davčni, finančni in pravni informacijski sistem 
˗ Večer 
 
Tabela 34: Poraba sredstev za nakup gradiva po enotah in vrstah gradiva 

Enota Knjige Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

Skupaj 

Knjižnica Rotovž 64.033,35 154,31 3.277,36 67.465,02 
Čitalnica 11.207,98 0,00 12.122,81 23.330,79 
Pionirska knjižnica Rotovž 27.343,87 338,12 1.779,04 29.461,03 
Knjižnica Tabor 21.887,25 14,98 2.117,46 24.019,69 
Knjižnica Nova vas 31.684,98 1.692,79 4.537,21 37.914,98 
Pionirska knjižnica Nova vas 19.696,86 4.318,21 998,78 25.013,85 
Potujoča knjižnica 66.833,81 72,14 1.577,75 68.483,70 
Knjižnica Bistrica ob Dravi 12.381,53 36,07 247,75 12.665,35 
Knjižnica Duplek 14.432,27 62,06 605,67 15.100,00 
Knjižnica Hoče 22.618,73 25,99 1.363,44 24.008,16 
Knjižnica Kamnica 18.816,14 77,04 1.694,70 20.587,88 
Knjižnica Kungota 7.209,01 24,25 0,00 7.233,26 
Knjižnica Lovrenc na Pohorju 17.823,42 36,07 678,78 18.538,27 
Knjižnica Pekre 16.824,65 62,06 1.273,02 18.159,73 
Knjižnica Pobrežje 30.526,55 80,54 2.192,94 32.800,03 
Knjižnica Pesnica 17.496,37 36,07 384,31 17.916,75 
Knjižnica J. Glazerja Ruše 29.393,16 55,48 1.367,60 30.816,24 
Knjižnica Rače  22.180,09 36,07 0,00 22.216,16 
Knjižnica Studenci 13.873,13 36,07 872,99 14.782,19 
Knjižnica Selnica ob Dravi 13.562,71 0,00 568,67 14.131,38 
Knjižnica Šentilj 18.890,68 62,06 2.211,81 21.164,55 
Knjižnica Tezno 25.869,50 65,56 1.540,23 27.475,29 
Izposoja/dom 0,00 0,00 160,78 160,78 
Filmski center - Filmoteka 357,75 1.821,18 15,31 2.194,24 
AV zbirka 0,00 2.199,01 0,00 2.199,01 
DZ zbirka 0,00 0,00 0,00 0,00 
Serije – dostop na daljavo   23.803,18 23.803,18 
Audibook – dostop na daljavo  4.499,33  4.499,33 
Biblos – dostop na daljavo  38.904,01   38.904,01 
Skupaj 524.943,79 54.709,47 65.391,59 645.044,85 
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Zaloga knjižničnega gradiva 

31. 12. 2021 je zbirka knjižničnega gradiva štela 868.250 enot, od tega 799.764 knjig, 59.076 enot 
neknjižnega gradiva in 9.410 letnikov serijskih publikacij.  
Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za zalogo v knjižnični zbirki priporočajo 
najmanj 4 knjige in 0,4 enote neknjižnega gradiva na prebivalca, kar znaša 739.580 knjig in 73.958 
enot neknjižnega gradiva za 184.895 prebivalcev. Pri knjigah dosegamo standard za zalogo 108,14 
%, pri neknjižnem gradivu pa 79,88 %, kar pomeni 0,3 enote na prebivalca.  
Primerjalno z letom 2020 se je temeljna zaloga knjig zmanjšala za 5.099 enot, zaloga neknjižnega 
gradiva pa se je zmanjšala za 257 enot. Zaloga serijskih publikacij je manjša za 139 letnikov. V 
letu 2021 je bil (tudi zaradi selitve in temeljitega pregleda fonda) izveden obsežnejši odpis 
zastarelega in manj izposojanega gradiva. 
 
Odpis gradiva 

V letu 2021 smo odpisali 37.120 enot knjižničnega gradiva, od tega 34.154 knjig, 1.218 enot 
neknjižnega gradiva in 1.748 letnikov serijskih publikacij. Pri odpisu gradiva smo ravnali v skladu 
z navodili NUK za izločanje in odpis knjižničnega gradiva in internimi pravilniki, ki podrobno 
opredeljujejo notranje postopke odpisa. V NUK smo posredovali 38 seznamov izločenega gradiva 
(13.189 naslovov / 15.369 izvodov). Glede na prejete zahtevke smo v NUK oddali 154 izvodov 
knjig. 
 
Oprema, popravilo in vezava 

V opremi gradiva smo ovili in opremili z nalepkami 30.726 knjig in 536 enot neknjižnega gradiva. 
Skupaj smo opremili 31.262 izvodov knjižničnega gradiva. 
V knjigoveznici smo vezali 30 knjig, popravili smo jih 1.385. 
 
 
4.2 Posebne zbirke 

Zbirka igrač – Igroteka 

Igroteka Mariborske knjižnice je največja knjižnična zbirka igrač v Sloveniji. Igralnemu gradivu je 
namenjene veliko pozornosti, saj ponuja široko paleto načinov uporabe, tako pri bibliopedagoškem 
delu z mladimi bralci kot tudi pri izposoji na dom, s čemer omogočamo kakovostno preživljanje 
prostega časa in krepimo družinske vezi.  
 
Zbirka vključuje različne vrste iger in igrač, ki spodbujajo otrokovo domišljijo, koncentracijo, 
logiko, mišljenje, ustvarjalnost, vztrajnost in natančnost ter s tem razvijajo različne otrokove 
sposobnosti in znanja. Pri nabavi sledimo tudi povpraševanju, ter potrebam otrok in odraslih s 
posebnimi potrebami. Del zbirke igrač je namenjen slepim in slabovidnim otrokom in odraslim. 
Posebno skrb posvečamo igračam za učenje tujih jezikov, ki se povezujejo z drugim knjižničnim 
gradivom za zgodnje učenje jezika.  
 
V zbirko umeščamo tudi igrače, ki se prekrivajo s književnimi junaki, literarnimi deli in njihovimi 
prenosi v igrani in animirani film ter tako povezujemo raznoliko knjižnično gradivo Pionirske 
knjižnice Nova vas. Zbirka arhivskih igrač izkazuje naravnanost in vizijo Igroteke že od njenega 
začetka.  
 
Uporabnikom želimo ob izposoji posredovati izčrpne informacije o igrači in njeni uporabi. 
Pri izposoji, svetovanju in strokovnem delu je zelo pomembno poznavanje zbirke. Svetovalno delo 
pri otrocih in njihovih starših je nujno pri izboru iger in igrač,  izkušnje se povezujejo z 
uporabnikovimi željami in potrebami. Posebna pozornost informacijskega dela je usmerjena v 
spodbude vzgojiteljem in učiteljem, ter ostalim strokovnim delavcem, da bi v svoje delo v čim 
večji meri vključevali tudi igrače iz Igroteke.  
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V letu 2021 smo iz Igroteke Mariborske knjižnice izposodili 8.786 igrač, kar je za 1.281 izvodov 
več kot v letu 2020.  
 
Za nakup novih iger in igrač smo porabili 4.101,53 EUR, kar je za 896,58 EUR več, kot v 
preteklem letu. Nabavljenih je bilo 113 naslovov oziroma 116 izvodov igrač. Z darovi smo 
pridobili 2 izvoda igrač. Iz zbirke smo odpisali 233 poškodovanih igrač. Zbirka šteje 5.595 igrač. 
 
Tabela 35: Upravljanje in uporaba zbirke igrač 

Leto Nakup 
naslovov 

Nakup 
izvodov 

Poraba 
sredstev Odpis Zaloga Izposoja 

2015 53 65 2.776,35 35 5.217 14.158 

2016 161 172 8.013,31 181 5.210 13.821 

2017 200 218 7.554,22 54 5.385 13.688 

2018 173 173 7.054,30 105 5.460 12.995 

2019 183 194 6.991,82 34 5.629 12.337 

2020 121 124 3.204,95 47 5.710 7.505 

2021 113 116 4.101,53 233 5.595 8.786 

 
S priložnostnimi razstavami smo skozi leto manj kot prejšnja leta predstavljali Igroteko 
uporabnikom, saj smo nenehno prilagajali pogoje dostopa do knjižničnega gradiva zaradi 
koronavirusa. Z razstavami smo predstavljali posamezne segmente iger in igrač iz zbirke in jih 
izpostavljali po aktualnih dogodkih in temah. 

Igralni kotiček je bil v letu 202, zaradi ukrepov v epidemiji umaknjen.  

Pri odpisu iger in igrač smo upoštevali vse pomanjkljivosti pri posamezni igrači. Tokrat smo 
odpisane igrače podarili okoliškim vrtcem (Oton Župančič, Jadvige Golež), vrtcu v Lovrencu na 
Pohorju in posameznim pedagoškim delavcem. 

 

Študijska zbirka mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva ter arhivski zbirki 
slikanic 

V Študijski zbirki mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva v Pionirski knjižnici 
Rotovž sistematično zbiramo, obdelujemo in dajemo v uporabo temeljno referenčno in strokovno 
literaturo s področja mladinske književnosti in knjižničarstva, knjižne ilustracije, psihologije otrok 
in mladostnikov, metodike bibliopedagoškega dela ter slovensko mladinsko leposlovje in 
pomembne serijske publikacije. 

Študijska zbirka je bila osnovana skupaj s Službo za mlade bralce in z revijo Otrok in knjiga in je 
edinstvena tovrstna zbirka na širšem slovenskem območju. Namenjena je strokovnjakom s področja 
mladinske književnosti, knjižničarjem, učiteljem, vzgojiteljem, študentom in vsem, ki svoje delo 
usmerjajo k otroku in mladostniku ter ga povezujejo s knjigo in umetnostjo. Zbirka je tudi temelj za 
študijske potrebe in za pripravo na različne oblike bibliopedagoškega dela, prireditev in dejavnosti 
za mlade bralce.  

Strokovno gradivo v zbirki je namenjeno izposoji, njen leposlovni del pa ima status omejenega 
dostopa in je na voljo za interno in čitalniško uporabo.  

Študijska zbirka mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva je v letu 2021 obsegala 
12.559 izvodov knjižnega gradiva, od tega 3.229 strokovnega in 9.330 leposlovnega, 730 letnikov  

 

serijskih publikacij in 415 izvodov neknjižnega gradiva.  
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Izvajanje dejavnosti za otroke in mladostnike ob Študijski zbirki mladinske književnosti in 
mladinskega knjižničarstva podpirata tudi arhivski zbirki slikanic v Pionirski knjižnici Rotovž in v 
Pionirski knjižnici Nova vas, kjer zbiramo kakovostne tuje in domače slikanice in igralne knjige 
najvidnejših mladinskih pisateljev, pesnikov, ilustratorjev in oblikovalcev. Obe zbirki sta priročni 
in v prvi vrsti služita knjižničarjem za snovanje in izvajanje strokovnega dela, hkrati pa 
predstavljata pomembno gradivo za podajanje informacij staršem, knjižničarjem in pedagoškim 
delavcem.   

Pripovedovalke in pripovedovalci za svoje delo že od samih začetkov pripravljajo tudi prevode 
slikanic iz arhivske zbirke, ki jih zbiramo, urejamo in hranimo in so zabeleženi tudi v naši lokalni 
bazi.  

V zalogi arhivskih zbirk slikanic je 2.216 izvodov knjižnega in 397 izvodov neknjižnega gradiva. K 
neknjižnemu gradivu Pionirske knjižnice Nova vas se začasno umešča tudi arhivska zbirka igrač, 
povezanih z literarno motiviko otroškega in mladinskega leposlovja. 

 
Tabela 36: Zbirka arhivskih slikanic 

 Knjige Neknjižno gradivo 

 Pionirska k. 
Rotovž 

Pionirska k.  
Nova vas  Skupaj Pionirska k. 

Rotovž 
Pionirska k.  

Nova vas  Skupaj 

Prirast  48 17 65 2 2 4 

Odpis  1 0 1 0 12 12 

Zaloga 2021 1.494 722 2.216 21 376 397 
 
 
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 prvotno predvideno, temveč je njeno gradivo razdeljeno na tri lokacije. 
Neknjižno gradivo, zlasti DVD-ji, ki predstavljajo srce zbirke, je na voljo v Knjižnici Rotovž. 
DVD-ji z vsebino, primerno za otroke in mladino (animirani filmi, mladinski filmi), so umeščeni v 
Pionirsko knjižnico Rotovž, začasno pa je bilo zaradi prostorske stiske tja preusmerjeno tudi 
knjižno gradivo za mlade. Del gradiva, knjige za odrasle, ki dopolnjujejo filmsko zbirko, je v 
Knjižnici Nova vas. 
Pri nabavi gradiva sledimo kriterijem kakovosti in spremljamo ocene na preverjenih portalih. V 
letu 2021 smo za filmsko zbirko nabavili 91 naslovov oziroma 137 izvodov neknjižnega gradiva, 
43 naslovov oziroma 43 izvodov knjig in 1 naslov serijskih publikacij. Filmska zbirka šteje 9.467 
enot neknjižnega gradiva, 1.536 knjig in 20 izvodov serijskih publikacij. 
 
Zbirka neknjižnega gradiva – AV zbirka 

AV zbirka deluje kot premična zbirka. Obiskovalcem v celotni mreži želimo omogočiti pestro 
ponudbo neknjižnega gradiva, zato zbirka kroži po enotah. V zbirko uvrščamo filme različnih 
žanrov, risanke in dokumentarne filme na DVD-jih in BD-jih, glasbo in pravljice na CD-jih, pa tudi 
CD-ROMe z različnimi strokovnimi vsebinami. 
V letu 2021 smo pridobili 121 naslovov oziroma 198 izvodov neknjižnega gradiva in 4 naslove 
oziroma 4 izvode tiskanih prilog k neknjižnemu gradivu. Zbirka AV gradiva šteje 17.295 enot 
neknjižnega gradiva in 190 tiskanih prilog. 
Z neknjižnim gradivom bogatimo zbirko in pokrivamo potrebe naših uporabnikov v skladu s 
poslanstvom, vizijo in cilji knjižnice, predvsem pa z zbirko omogočamo najširši dostop po mreži 
Mariborske knjižnice. Z AV zbirko želimo našim uporabnikom približati kakovostne izobraževalne 
in kulturne vsebine v zvoku, sliki in govorjeni besedi. 
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Glasbena zbirka – CD-teka 

Ponudba glasbene zbirke je kakovostna in raznovrstna ter primerna za vsako uho in dušo, 
razpoloženje in priložnost. V njej zbiramo in hranimo ter redno dopolnjujemo raznovrstne  zvočne 
posnetke in muzikalije na različnih medijih: na gramofonskih ploščah, v notnih zapisih ter na CD-
jih, kot prevladujočem mediju glasbene zbirke. Glasbena zbirka za odrasle uporabnike je za 
izposojo na voljo v Knjižnici Nova vas, za mlade pa v Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski 
knjižnici Nova vas.  

V zbirki uvrščamo slovensko in tujo glasbo različnih obdobij in zvrsti za odrasle: jazz, rock, blues, 
country, reggae, šansone, gospel, plesno glasbo, slovensko ljudsko glasbo, narodnozabavno glasbo, 
etno, klasično glasbo, odrsko glasbo, orkestralno glasbo, elektronsko glasbo, idr. Za mlade 
dopolnjujemo zbirko v največji meri z otroško glasbo, pesmimi za otroke, instrumentalno glasbo, 
glasbo za sprostitev oz. meditativno glasbo, ki je v največji meri namenjena otrokom starosti do 3 
let, ter zborovsko glasbo. Pomemben del zbirke predstavlja domoznansko gradivo. Zbirko smo 
obogatili z muzikalijami za učenje instrumentov, zborovsko glasbo ter z glasbenimi in 
neglasbenimi zvočnimi posnetki.  

Namen zbirke je obogatiti ponudbo ter pokriti potrebe in želje naših uporabnikov po tovrstnem 
gradivu. Letna nabava neknjižnega gradiva poteka glede na obstoječo zalogo in frekvenco izposoje 
gradiva. Zaradi širokih možnosti dostopa do interneta opažamo padec izposoje, kar pripisujemo 
hitremu razvoju informacijske tehnologije, presnemavanju glasbenih zgoščenk in prenosu glasbe s 
spleta.  

Za promocijo in dostop do informacij o tovrstnem gradivu so našim uporabnikom na voljo mesečni 
seznami novosti in povezava do spletne ponudbe glasbe. Pri nakupu radi prisluhnemo predlogom 
naših članov. 

V letu 2021 smo nabavili 149 naslovov oziroma 167 izvodov glasbenih zvočnih posnetkov ter 23 
naslovov oziroma 25 izvodov notnega gradiva. V zbirki je 7.939 izvodov glasbenih zvočnih 
posnetkov in 1.076 enot notnega gradiva. 
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5 KNJIŽNIČNA MREŽA 
 
5.1 Knjižnični prostor, investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema 

Največ aktivnosti in pozornosti so zahtevali premiki pri realizaciji Centra Rotovž. Po trinajstih letih 
se je projekt konkretno premaknil k uresničitvi. Mestna občina Maribor je vodila zares učinkovite 
aktivnosti tako pri dogovorih z državo za sofinanciranje, zagotavljanju potrebnih lastnih sredstev v 
proračunu, pridobivanju dokumentacije, nakupu skladišča in sodobne skladiščne opreme in izvedbi 
vseh potrebnih postopkov za izbor izvajalca in pričetek del. Navsezadnje nam je uspelo prepričati 
vodstvo občine tudi to, da je lokacija v Cityju najprimernejša za začasno izvajanje izposoje. 

V knjižnici smo zaradi vseh premikov morali vložiti veliko napora v organizacijo in  koordinacijo 
selitve Knjižnice Rotovž, vodstva, upravnih služb, Oddelka za razvoj in Oddelka za nabavo in 
obdelavo knjižničnega gradiva na nadomestne lokacije, v TC City, na Slovensko 40 in Zagrebško 
20. 

V prostoru v TC City je bilo potrebno opraviti večja vzdrževalna in prilagoditvena dela, s katerimi 
smo omogočili normalno prestavitev opreme in gradiva (odstranitev predelne stene, nove napeljave 
in dodatne elektro in računalniške instalacije, pleskanje). Vzdrževalna dela za TC City so znašala 
13.276,70 eur, sredstva je zagotovila Mestna občina Maribor.  Pripravo prostorov na Slovenski 40 
in Zagrebški 20 je prav tako finančno pokrila in organizirala  Mestna občina Maribor v sodelovanju 
s knjižnico. 

V letu 2021 smo za nabavo opreme skupaj namenili 71.756,97 eur. Večino teh sredstev v vrednosti 
65.806,97 eur smo zagotovili sami.  

Lastna finančna sredstva za nakup strojne in programske IT opreme v višini 34.384,23 eur smo v 
večji meri namenili za nakup novega strežnika Windows (nujna zamenjava zastarelega in 
dotrajanega) in komunikacijskih komponent ter pripadajoče programske opreme za vzpostavitev 
komunikacijskih povezav in informacijskega sistema v nadomestnih prostorih Knjižnice Rotovž, 
Čitalnice, uprave in oddelka za nabavo in obdelavo gradiva. Dokupili smo tudi podpisne tablice (23 
kom.) za vse enote in s tem omogočili vsem zaposlenim možnost vpisa uporabnikov prek 
elektronske pristopne izjave. Nabavili smo še programsko opremo za ponudbo virtualnih storitev, 
kot npr. predvajanje filmov, izdelavo podcastov, komuniciranje na daljavo itd., in nekaj delovnih 
postaj, s katerimi smo nadomestili zastarele. 

V okviru poziva Ministrstva za kulturo za sofinanciranje nakupa IT opreme za splošne knjižnice 
smo prejeli 4.940,00 eur za sofinanciranje nakupa delovnih postaj za knjižnice Šentilj, Lovrenc na 
Pohorju in Pobrežje, Knjižnico Nova vas in Pionirsko knjižnico Nova vas. Iz lastnih sredstev smo 
za nakup te opreme prispevali 1.975,33 eur. 

Za vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme smo namenili še 6.455,83 eur lastnih 
sredstev, predvsem za podaljšanje določenih licenc za delovanje informacijskega sistema knjižnice, 
bazo za izdelavo statistik za dejavnosti, programsko spremembo podatkov, ki jo je izvedel Izum 
zaradi selitve dela knjižničnega gradiva osrednje knjižnice v skladišče na Tezno itd. 

Poleg računalniške in komunikacijske opreme smo nabavili še nekaj pohištvene  in druge opreme, 
police, stole, knjižno stojalo na kolesih, mini kuhinjo, hladilnik,  kuhalno ploščo, telefonske 
aparate. 

V začetku leta smo za Knjižnico Rotovž nabavili vračalnik knjig, ki je uporabnikom olajšal vračilo 
v času zaprtosti knjižnice. 

V Pionirski knjižnici Rotovž smo v poletnih mesecih namestili dve  klima napravi in tako izboljšali 
delovne pogoje za zaposlene in uporabnike knjižnice. 

Zaradi dotrajanosti smo kupili nov osebni avto Citroen Berlingo, ker je stari avto obstal na cesti. 

Poleg vseh že naštetih del smo opravili tudi redna vzdrževalna dela v enotah, menjave žarnic, 
popravila bojlerjev, pip, odtokov, vrat. 
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Tabela 17: Prostori v knjižnični mreži – lokacije, potrebe, stanje 
Enote Mariborske knjižnice  Naslov potrebna velikost 

standard m2 
dejanska 

velikost m2 
Knjižnica Rotovž Rotovški trg 2, Maribor 

6.500 

 
526 Čitalnica Rotovž Rotovški trg 1, Maribor 

Pionirska knjižnica Rotovž Rotovški trg 6, Maribor 305 

Knjižnica Tabor Dvořakova ulica 3, Maribor 208 

Knjižnica Nova vas Cesta proletarskih brigad 61a, Maribor 
1.700 

611 

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

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

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

Knjižnica Duplek Cesta k Dravi 8, Spodnji Duplek 400 166 

Knjižnica Hoče Sršakova ulica 2, Hoče 760 227 

Knjižnica Kamnica Vrbanska cesta 97, Kamnica 400 210 

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

Knjižnica Pekre Bezjakova ulica 6, 2341 Limbuš 500 569 

Knjižnica Pesnica Pesnica pri Mariboru 42a, Pesnica 520 100 

Knjižnica Pobrežje Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor 900 220 

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

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

Knjižnica Studenci Obrežna ulica 1, Maribor 630 99 

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

Knjižnica Tezno Zagrebška cesta 18, Maribor 800 380 

SKUPAJ  15.940 5.521 

 
 
Tabela 18: Kazalniki – prostorski pogoji, investicije, vzdrževanje 

 Rezultat 2020 Cilj 2021 Realizacija 2021 
Število krajevnih knjižnic 19 19 19 
Število m2 prostora 5.427 5.427 5.427 
Število m2 prostorov na 1000 prebivalcev 29,9 29,9 29,9 
Delež doseganja m2 glede na standard  24 24 24 
Število prostorov brez ovir za gibalno omejene 14 14 14 
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6 STORITVE ZA UPORABNIKE 
 
6.1 Knjižnična dejavnost v krajevnih knjižnicah 

Leto 2021 je bilo v knjižnični mrež močno zaznamovano z epidemiološkimi razmerami v državi in 
s tem povezanimi vladnimi odloki in priporočili NIJZ. V komunikaciji z uporabniki se je pogosto 
manifestirala nejevolja, nerazumevanje, celo obtoževanje, kar je oteževalo naše delo, rušilo 
motiviranost zaposlenih in utrujalo zdravo delovno vzdušje. 

Tekom leta smo izposojo izvajali po različnih scenarijih, s katerimi smo se prvenstveno orientirali 
na ugodnosti za uporabnike. Trudili smo se ohranjati stik z njimi, tako s fizično prisotnostjo v 
okolju kot tudi z najrazličnejšimi virtualnimi vsebinami, ki so že leta 2020 postale redni del naše 
ponudbe. Kljub prizadevanjem za odprtost naših enot v najbolj optimalnem možnem obsegu, smo 
svojo primarno dejavnost premišljeno regulirali in omejevali, s čimer smo želeli zaščititi 
izposojevalce in izvajalce dejavnosti pred pretirano izpostavljenostjo okužbam. V začetku leta smo 
večje enote odprli po skrajšanem odpiralnem času, sobotni delovnik je bil začasno ukinjen. 
Izposojo smo izvajali po brezstičnem sistemu. Bralci so gradivo naročali po e-pošti, preko spletnih 
servisov Cobiss Moja knjižnica in mCobiss ter po telefonu. Ustavljen je bil servis Izposoja v 
bolnišnico, ki ga do konca leta 2021 iz objektivnih razlogov nismo aktivirali. Spomladi smo po 
desetdnevnem popolnem zaprtju države (1.4. – 10.4.2021) postopoma prešli od pultne izposoje, s 
številčno reguliranim dostopom do izposojevalnega pulta, k prostemu pristopu, sprva prav tako z 
omejenim številom hkrati prisotnih uporabnikov v prostoru.  

Do konca junija smo dosledno razkuževali vrnjeno gradivo. V času poletnega urnika so bili ukrepi 
sproščeni, ponovno smo vzpostavili normalno izvajanje nekaterih storitev, ki smo jih v času 
razglašene epidemije prilagajali delovnim razmeram (zamudnine, opomini, izterjava, 
zaračunavanje medoddelčnih vračil in izposoje po pošti, idr.). Septembra so se začele 
epidemiološke razmere ponovno slabšati.  

Prireditve in dejavnosti smo izvajali omejeno, ob upoštevanju vseh pogojev, ki so jih narekovali 
vladni odloki. V prvi polovici leta je bila večina dejavnosti ustavljenih, stik z bralci smo ohranjali 
preko  virtualnih vsebin in stikov (razstave, podcasti, posnete pravljice, radijske pravljice, izvajanje 
projekta Rastem s knjigo preko aplikacije Teams…) in s prireditvami/dejavnostmi, ki smo jih 
izvajali na nadomestnih lokacijah (dvorana Rotovž, šole, vrtci, različne lokacije na prostem,…), 
kjer je bilo možno zadostiti pogojem varnostne razdalje med obiskovalci.  

Zelo učinkovita oblika dejavnosti, ki smo jo lahko nemoteno izvajali skozi vse obdobje epidemije, 
so bile tematske in priložnostne razstave, s katerimi smo želeli bralcem olajšati izbor gradiva, 
približati manj poznane vsebine, spodbuditi večji obrat gradiva in hkrati opozoriti na pomembnejše 
prelomnice in dogodke, datirane v letu 2021. 

Spremembe, ki jih je v način našega življenja prinesla epidemija, predstavljajo pomembno 
prelomnico v načrtovanju, izvajanju in vrednotenju dejavnosti knjižnic. Na pomenu pridobivajo 
virtualne vsebine, s katerimi rastejo predvsem mlajše generacije. Na drugi strani ostaja populacija, 
hendikepirana zaradi informacijske nepismenosti. Vmes stojimo knjižničarji, ki si prizadevamo 
zadovoljiti potrebe tako enih kot tudi drugih. Naša naloga ni lahka. Zahteva ogromno predanosti, 
strpnosti, razumevanja, samoiniciativnosti in kooperativnosti. Ključnega pomena za uspešno 
nadaljevanje zelo hitro spreminjajočih se scenarijev poslovanja bo tudi v prihodnje organizirano, 
transparentno in pravočasno komuniciranje med zaposlenimi.  

Čas zaprtosti in prilagojene odprtosti enot smo izkoristili za natančno in obsežno čiščenje zbirk 
gradiva, z namenom omiliti prostorsko stisko, ki je prisotna v vseh enotah Mariborske knjižnice, 
hkrati pa tudi zato, da smo zbirke posodobili. Opravili smo revizijo baze aktivnih članov in 
nadaljevali z obravnavo »starih« dolžnikov, v sodelovanju z izterjevalsko agencijo. 

V drugi polovici leta je bila pozornost usmerjena pretežno v selitev Knjižnice Rotovž in Čitalnic ter 
skladišča na nadomestne lokacije. Projekt selitve je bil zahteven, obsežen in naporen.  

Natančnejše poročilo na področju izvajanja dejavnosti in storitev posameznih enot je zabeleženo v 
letnih poročilih enot (priloga 5) in v letnih poročilih služb (priloga 2a in 2b). 
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Tabela 37: Kazalniki uporabe storitev v letu 2021 
Kazalniki Rezultat 2020 Cilj 2021 Rezultat 

2021 
Cilj/rezultat 

Število ur odprtosti – dostopnosti krajevnih 
knjižnic, bibliobusa in premičnih zbirk 27.240 35.980 30.904 -14,11 % 

Število bibliobusnih postajališč 45 45 45 0 

Število članov 27.917 31.700 26.329 -16,94 % 

število obiskov (fizični in virtualni) 974.051    

Število izposojenih enot knjižničnega gradiva 1.105.344 1.500.000 1.297.533 -13,50 % 
 
 
Tabela 38: Število članov in ure dostopnosti krajevnih knjižnic 

Leto Število članov krajevnih knjižnic Število ur dostopnosti krajevnih knjižnic 

2016 32.477 31.155 

2017 30.967 29.894 

2018 31.025 28.865 

2019 30.691 29.359 

2020 26.957 24.105 

2021 25.532 27.879 
 
 
6.2 Člani, obisk, izposoja, oddaljen dostop 

Tabela 39: Število članov, deleži 

Člani Število članov Delež po kategorijah 
(%) 

Število prebivalcev Delež včlanjenih 
prebivalcev (%) 

Mladi 8.600 32,66 24.595 34,97 
Odrasli 17.729 67,34 160.300 11,06 
Skupaj 26.329 100,00 184.895 14,24 
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Tabela 40: Obiskovalci knjižnice 
Obisk                                Število obiskovalcev Delež vseh    

obiskov (%) 

Mladi 92.257 18,25 

Odrasli 413.270 81,75 

Skupaj 505.527 100,00 
 

 
 
Tabela 41: Izposoja po namembnosti 

Izposoja  Število izvodov Delež  (%) 

Mladi 497.841 38,37 

Odrasli 799.692 61,63 

Skupaj 1.297.533 100,00 
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Tabela 42: Izposoja po vrstah gradiva 
Izposoja  Leposlovje Strokovno gradivo Periodika Neknjižno 

gradivo 
Skupaj 

Mladi  362.494 107.552 1.510 26.285 497.841 
Odrasli 502.336 236.113 30.973 30.270 799.692 
Skupaj 864.830 343.665 32.483 56.555 1.297.533 
 

 
 

 
 
 
6.3 Opomini in izterjava 

V letu  2021 smo zaradi epidemiološkega stanja in vladnih ukrepov v državi, opomine članom 
prvič poslali 8. 3. 2021. Tudi v mesecu aprilu, ob zaprtju države, je bilo tritedensko obdobje, ko 
knjižnica članov ni opominjala o prekoračenem roku izposoje. Skupaj je 14.614 članov prejelo prvi 
ali drugi opomin, tretji opomin, je prejelo 1.172 članov. V letu 2021 je bilo iz naslova prvih, drugih 
in tretjih opominov evidentiranih poravnav v vrednosti 41.591,16 €. 

Evidentirali smo še 295 četrtih opominov, od tega smo 215 primerov posredovali na izterjevalsko 
agencijo. Skupaj so člani imeli nevrnjenih 552 izvodov gradiva. Ob koncu leta je bilo 31 opominov 
še vedno neporavnanih. V letu 2021 so člani v predsodni izterjavi vrnili 379 izvodov gradiva in 
poravnali dolg za 118 izvodov gradiva v vrednosti 2.662,26 €. Skupna vrednost plačanih terjatev 
predsodne izterjave za leto 2021 je znašala 17.570,75 €.  

Leto smo zaključili z uvedbo novosti v proces izterjave, in sicer bomo odslej na agencijo 
posredovali tudi sezname članov, pri katerih je evidentiran samo finančni dolg. Gre za člane, ki še 
niso zapadli v četrti opomin in svojih dolgov v določenem obdobju niso poravnali. Prvi seznam 
članov smo na agencijo posredovali v mesecu decembru, z dolgovi evidentirani v letu 2017. Na 
agencijo smo posredovali 90 primerov, v skupnem znesku 1.834,19 €. Do konca januarja je bilo 
uspešno zaključenih 40 primerov. 
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Tabela 43: Izterjava gradiva 

Posredovano na agencijo 2021 Sodna izterjava 

Število primerov izterjave 215 237 

Število izvodov  gradiva 552  

Vrednost gradiva s stroškom obdelave in opreme 22.882,59 €  
Skupni dolg (opomini, zamudnina, članarina, 
vrednost gradiva s stroškom obdelave in opreme idr.) 29.781,89 € 18.633,36 € 

 
 
6.4 Pritožbe, pohvale in mnenja uporabnikov 

V letu 2021 smo zaradi različnih prilagojenih sistemov delovanja naših enot z uporabniki 
vzpostavili bolj intenzivno komunikacijo preko elektronske pošte. Informacije smo jim posredovali 
tudi po drugih spletnih kanalih (spletna stran, FB, Instagram) in preko avtomatskih telefonskih 
odzivnikov, ter preko m-Cobiss in Cobiss+.  

Naša odzivnost je bila pri mnogih članih sprejeta z velikim odobravanjem, izraženimi pohvalami in 
zahvalami za naš trud in prizadevanja ohranjati splošno dostopnost pisane besede v skupnosti.  

Vprašanja bralcev, na katera smo dnevno odgovarjali, so se najpogosteje navezovala na odprtost in 
dostopnost posameznih enot v času epidemije,  na možnost spletnega vpisa v knjižnico, na 
podaljšanje gradiva, podaljšanje članstva, iskali pa so tudi: 

- Informacije o razpoložljivosti določenih naslovov gradiva, 
- informacije o možnosti vračila gradiva v drugih enotah (na osnovi tega povpraševanja smo 

vzpostavili servis medoddelčnih vračil), 
- informacije o dostopnosti e-knjig in informacijskih virov, 
- informacije o možnosti rezervacij gradiva in prevzema le-teh 

Obravnavali smo tudi več pritožb članov, ki so se najpogosteje navezovale na prejete opomine 
(sprožati smo jih začeli po končani epidemiji, junija 2021), na zavajajoče informacije glede selitve 
osrednje enote na nadomestno lokacijo (mnogi so bili prepričani, da se je na novo lokacijo selila 
tudi Pionirska knjižnica Rotovž), na postopek preverjanja PCT pogojev, ki je za marsikaterega 
starša predstavljal diskriminacijo in tratenje otrokovih pravic, na obvezno uporabo zaščitne maske 
v prostorih knjižnice idr. 

 
 
6.5 Elektronske in druge storitve pri izposoji gradiva 

Uporabnikom knjižnice so bile na voljo naslednje spletne storitve:  
- spletni vpis 
- spletno podaljšanje članstva 
- spletno plačevanje terjatev 
- podaljšanje roka izposoje 
- rezervacije gradiva in preklic rezervacij 
- izposoja e-knjig na portalu Biblos in dostop do drugih e-virov 
- e-obveščanje v programu Cobiss+, Moja knjižnica, mCobiss. 

 
Pospešena uporaba in razmah spletnih storitev, ki so močno zaznamovali obdobje z začetka 
epidemije, so se do neke mere umirili. A ob tem opažamo, da so se  člani na e-storitve, povezane z 
izposojo, navadili in jih uporabljajo tudi v obdobju ponovne redne odprtosti naših enot. Izposoja e-
knjig se je sicer v primerjavi z letom 2020 nekoliko zmanjšala, a še vedno za skoraj 4 x presega 
izposojo e-knjig pred epidemijo.  
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V 2021 smo zabeležili 123.677 e-obiskov v Cobiss+ in mCobiss, člani pa so samostojno opravili 
376.414 e-transakcij z gradivom. Prevladuje podaljšanje  roka izposoje, sledijo rezervacije prostega 
in nato izposojenega gradiva. 
Možnost vračila gradiva v katerem koli oddelku, ki smo ga poskusno uvedli v letu 2020, smo v 
preteklem letu nadgradili in uvedli kot redno storitev, ki članom ob minimalnem nadomestilu 
stroškov omogoča, da vrnejo gradivo v katerem koli oddelku. Članom smo omogočali tudi dostavo 
gradiva po pošti na dom.  
E-obveščanje omogoča prejemanje e-obvestil na e-naslov, sms naslov ali mobilno različico potisnih 
obvestil. Člani so se tudi v preteklem letu lahko naročili na e-obvestila o:  

- prispeli rezervaciji, 
- poteku rezervacije, 
- skorajšnjem poteku roka izposoje, 
- poteku članstva, 
- skorajšnjem opominu, 
- neporavnanih terjatvah, 
- splošna obvestila. 

V največji meri se je povečalo število uporabnikov potisnih obvestil v mobilni aplikaciji mCobiss, 
ki je mobilna različica programa Cobiss+.   
Vsebino e-obvestil smo prilagajali razmeram in tudi na ta način člane tekoče seznanjali o ukrepih 
in možnostih dostopa do naših storitev. Skupaj je bilo članom posredovanih 259.118 e-obvestil. 
 
Tabela 44: Statistika obiska v okoljih COBISS+ in mCOBISS 

Število obiskov v okolju COBISS+ in mCOBISS skupaj 123.677 

- naročila gradiva  42.364 

- rezervacije gradiva (s preklici rezervacij) 25.530 

- podaljšanje roka izposoje 56.797 
 
 
Tabela 45: Statistika transakcij z gradivom v okoljih COBISS+ in mCOBISS 

Število transakcij z gradivom v okolju COBISS+ in mCOBISS skupaj 376.414 

- število naročenega gradiva   97.585 

- število rezerviranega gradiva (s preklici rezervacij) 39.883 

- število podaljšanj roka izposoje 238.946 
 
 
6.6 Medknjižnična izposoja 

Tabela 46: Medknjižnična izposoja 
  Posredovanih 

izvodov 
Prejetih izvodov Skupaj 

Število knjig  199 168 367 

Število kopiranih dokumentov 5 9 14 

Število elektronsko posredovanih dokumentov 4 7 11 

Skupaj 208 184 392 
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6.7 Izposoja na domu 

V letu 2021 je servis Izposoja na domu praznoval okroglo obletnico, trideset let, kar izvajamo 
obliko izposoje, ki uporabnikom s posebnimi potrebami omogoča večjo dostopnost do knjižničnega 
gradiva, storitev in informacij. Izposoja na domu je na voljo članom vseh enot Mariborske 
knjižnice, ki zaradi starostnih ali zdravstvenih težav ne zmorejo sami obiskovati knjižnice. 
S selitvijo starega Rotovža na novo lokacijo (oktober 2021) Izposojo na domu izvajamo iz 
knjižnice Studenci. 
V letu 2021 smo obiskovali 28 uporabnikov, od katerih jih je 15 včlanjenih v enoti Izposoja na 
domu, 13 pa v drugih enotah Mariborske knjižnice. Opravili smo 398 obiskov in izposodili 1.810 
enot knjižničnega gradiva. Pri izboru gradiva upoštevamo individualne želje, posamezniku so 
prilagojeni tudi izposojevalni roki in čas obiska. Prizadevamo si za čim hitrejšo odzivnost in 
izpolnjevanje potreb uporabnikov. 
V Mariborski knjižnici razvijamo vizijo, da želimo biti soustvarjalci sodobne družbe, ki poskrbi za 
vse ranljive skupine. 
 
6.8 Izposoja v bolnišnico 

Zaradi epidemiološke situacije je bila izposoja v bolnišnico onemogočena. 
 
 
6.9 Potujoča knjižnica 

Bibliobus 

Bibliobus  je v letu 2021 obiskoval 45 postajališč v desetih občinah: 

- MARIBOR: Brestrnica, Brezje, Dogoše, Gaj, Malečnik, Razvanje in VDC Polž –Park 
mladih  in VDC     Polž – Rapočeva, Košaki – vrtec, Košaki – šola, Košaški Dol, Zrkovci. 

- STARŠE: Brunšvik, Marjeta, Prepolje, Rošnja, Starše, Zlatoličje. 
- ŠENTILJ: Zgornja Velka, Sladki Vrh, Selnica ob Muri, Ceršak.   
- DUPLEK: Dvorjane, Spodnji  Duplek, Zgornji  Duplek, Korena, Žitečka vas. 
- KUNGOTA: Jurij, Svečina, Spodnja Kungota.        
- MIKLAVŽ: Dobrovce, Dravski Dvor, Miklavž-Spar, Miklavž-šola, Skoke. 
- RAČE-FRAM: Fram, Podova, Rače, Spodnja Gorica.    
- PESNICA: Jakobski Dol, Jarenina, Pernica – šola, Pernica - vrtec 
- OPLOTNICA: Prihova 
- SLOVENSKA BISTRICA: Impol 

 
Opravili smo 6.215 kilometrov na skupaj 954 vožnjah. Postajališča smo obiskovali deset mesecev 
in pol na vsakih štirinajst dni, postanki so bili od 20 do 23  krat s povprečno odprtostjo od ene do 
dveh ur in pol. Vsa postajališča smo obiskali dvakrat mesečno. Zaradi praznikov, poletnega urnika, 
covid ukrepov in en dan zaradi snega je odpadlo 16 % voženj. Bibliobus je bil za uporabnike odprt 
1.399  ur. 
V primerjavi z letom 2020 so vsi statistični kazalniki na bibliobusu višji: pri aktivnih bralcih, 
obisku, izposojenem gradivu in podanih informacijah. Bralci so si na bibliobusu izposodili 159.925 
enot knjižničnega gradiva. Dnevno smo zamenjevali in dopolnjevali gradivo na bibliobusu, da je 
bilo vedno aktualno in tako, ki so ga bralci iskali. Bralcem smo ponujali kvalitetne zbirke 
leposlovnega in strokovnega gradiva za različne starosti, okuse in zahtevnostne stopnje in jim tako 
na majhnem prostoru nudili približno 10.500 enot knjižničnega gradiva. V letu 2021 smo zamenjali 
skupaj 33.728 enot knjižničnega gradiva: na bibliobus smo jih prinesli 16.441 in 17.287 pospravili 
v skladišče.  
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Vpliv knjižnice na preživljanje prostega časa ljudi je bil v koronskem obdobju ključen. Za mlade 
bralce smo izvedli sedemnajst dejavnosti, ki se jih je udeležilo 323  mladih in 31 odraslih. 

 
Premične zbirke 

Postajališča premičnih zbirk, s katerimi omogočamo dostopnost do gradiva in storitev posebnim 
skupinam uporabnikov, so nemoteno delovala tudi v preteklem letu. A žal so zaostrene 
epidemiološke razmere povzročile, da smo gradivo lahko zamenjali samo na 2 postajališčih, in 
sicer v VDC Sožitje in Domu starejših Idila. Kljub temu je ta oblika knjižnične dejavnosti tudi 
tokrat odigrala pomembno inkluzivno vlogo,  ki uporabnikom s posebnimi potrebami in drugim 
ranljivim skupinam omogoča aktivno preživljanje prostega časa in osnovne pogoje za 
vseživljenjsko učenje.  

Aktivnosti na postajališčih  premičnih zbirk izvajamo v sodelovanju s strokovnjaki različnih 
področij, delovnimi terapevti, psihologi, socialnimi delavci, učitelji idr. 

Potrebno je še omeniti, da smo v letu 2021 dokončno ukinili zadnji 2 postajališči, ki sta delovali v 
okviru društvenih knjižnic, in sicer društveno knjižnico Kungota in Gradišče na Kozjaku. Po 
opravljeni inventuri fonda smo opravili analizo stanja in podali predloge za nadaljnji razvoj 
knjižnične dejavnosti na teh območjih. V dogovoru z Občino Kungota je prišlo do pozitivnega 
premika in dogovora o ustanovitvi sodobne občinske knjižnice v knjižnični mreži Mariborske 
knjižnice.  

Postajališča premičnih zbirk so bila uporabnikom na voljo 3.025 ur, pri evidenci gradiva smo 
opravili 6.564 transakcij.  

 
Postajališča premičnih zbirk v 2021 
 
Ustanove/Zavodi 

- Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor 
- OŠ Bojana Ilicha, enota Bolnišnična šola, Maribor 
- Sončni dom, Maribor 
- Dom starejših Idila, Vukovski Dol 
- Dom starejših občanov Tezno, Maribor 
- VDC Sožitje, Maribor 
- Materinski dom Maribor (v mirovanju) 

 
Opomba: Statistični podatki o delovanju premičnih zbirk in seznam premičnih zbirk po občinah so prikazani 
v statističnih preglednicah. 
 
 
6.10 Informacijska služba 

Izobraževanje uporabnikov – informacijsko opismenjevanje 

V okviru informacijske službe organiziramo informacijsko opismenjevanje za dijake, osnovnošolce 
in za odrasle uporabnike. V letu 2021 smo zaradi epidemiološke situacije izvedli le del 
informacijskih opismenjevanj, kjer uporabnikom predstavimo delovanje knjižnice in jih 
seznanimo s pogoji vpisa, pravilnikom poslovanja, mrežo knjižnice in ostalimi podatki, ki naj bi jih 
pridobil vsak novi član knjižnice. Seznanimo jih z načini iskanja gradiva in predstavimo iskanje po 
katalogu Cobiss. Pomembna informacijska dejavnost je tudi predstavitev elektronskih virov, 
dostopnih v Mariborski knjižnici, posebej možnost dostopa na daljavo, v času, ko je knjižnica 
zaprta. Ta izobraževanja izvajamo tako v prostorih Mariborske knjižnice, kakor tudi izven zidov 
knjižnice. Ob informacijskem opismenjevanju srednješolcev izvajamo tudi nacionalni projekt 
Rastem s knjigo, namenjen motivaciji mladih, dijakom prvih letnikov srednjih šol, za branje 
slovenskih avtorjev. V letu 2021 je nekaj teh predstavitev odpadlo. 
Tabela 47: Informacijsko opismenjevanje uporabnikov 
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  Število skupin Število obiskovalcev 
Vodstvo z informacijskim 
opismenjevanjem Zoom 1 18 

Predstavitev elektronskih virov OK 2 10 
Rastem s knjigo OK 20 580 
Rastem s knjigo PK 2 64 
Rastem s knjigo Zoom, Teams 15 408 
Predstavitev e-virov zunaj 
knjižnice  Šole 7 209 

Rastem s knjigo zunaj knjižnice Šole 28 856 
Skupaj  75 2.145 
 
 

Elektronski viri 

V  letu 2021 smo omogočali dostop do naslednjih naročenih elektronskih virov:  

- elektronske podatkovne zbirke: eBonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis 
IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, in 
Encyclopedia Britannica. 

- elektronske serijske publikacije: Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: 
Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv dnevnika Večer, 
Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli 
in družbi, Pravna praksa, Zelena Slovenija in  Pressreader. 

 
Tabela 48: Elektronski viri 

 2019 2020 2019/2020 2021 2020/2021 

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

Število  e-virov, dostopnih na daljavo 8 8 0% 9 12,5% 

Število dostopov na daljavo * 4.977 5.773 16% 6.943 20,3% 
 
Posredovanje informacij 

Informacije beležimo preko aplikacije BelInfo. V letu 2021 smo informacije beležili v treh 
vzorčnih tednih (dva visoka in en srednji teden). Ustrezne tedne določimo na podlagi statistike 
izposoje za obdobje zadnjih treh let. Z aplikacijo BelInfo smo v letu 2021 zabeležili posredovanje 
218.018 informacij o gradivu in iz gradiva. Od tega je bilo 1.108 domoznanskih informacij. 
 
Tabela 49: Posredovanje informacij 

 
 
 
 

 
Vprašaj knjižničarja 

Pri elektronskem referenčnem servisu Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI sodelujemo že 16 
let, vse od začetka, zadnjih pet let z odgovori po elektronski pošti. IZUM izvaja tudi pogovore v 
živo (klepete).  

Aplikacija BelInfo – 3 tedne v letu 2020 2021 

Število informacij iz gradiva in o gradivu 21.913 218.018 

Domoznanske informacije 187 1.108 
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V letu 2021 smo uporabnikom poslali skupaj 327 odgovorov po e-pošti, 198 odgovorov iz 
visokošolskih knjižnic, 107 iz splošnih knjižnic in 22 iz IZUM.  

 
 
 
 

 
Rastem s knjigo (za osnovnošolce in srednješolce) 

Program nacionalnega projekta Rastem s knjigo smo v letu 2021 v Mariborski knjižnici za 
osnovnošolce izvajali že šestnajsto leto, za srednješolce pa enajsto leto. Nosilci projekta so Javna 
agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Združenje splošnih 
knjižnic v sodelovanju z vsemi splošnimi knjižnicami. Namen projekta je popularizacija knjige in 
branja ter motivacija šolarjev za branje slovenskih avtorjev mladinskega leposlovja ter spodbuda 
njihovemu obiskovanju splošnih knjižnic.  
 
Za osnovnošolce  
Zaradi ukrepov ob razglašeni pandemiji se je zaključek prejšnje sezone zamaknil v novo, izvedba 
sezone 2021/2022 pa od novembra 2021 dalje. Za aktualno sezono so na JAK-u za sedmošolce 
pripravili knjigo pisatelja Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej. 

V letu 2021 smo program Rastem s knjigo izpeljali za 42 skupin sedmošolcev, in sicer za 904 
učence in 82 spremljevalcev, skupaj za 986 obiskovalcev. 

 
Za srednješolce 
Za srednješolce je bila v šolskem letu 2021/22 izbrana knjiga Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v 
tri krasne. Programa se je udeležilo 37 skupin srednješolcev, to je 644 obiskovalcev. 480 
udeležencev je bilo programa deležno prek teamsov ali zooma. 
 
 
6.11 Spodbujanje bralne pismenosti 

Mladi bralci – središče našega poslanstva 

Aktivnosti in strokovno delo na področju mladinskega knjižničarstva v okviru službe za mlade 
bralce Mariborsko knjižnico umeščajo med tiste splošne knjižnice, ki pomembno in opazno 
soustvarjajo in razvijajo delo z mladimi bralci, na področju bralne kulture nasploh ter v 
prizadevanjih za široko prepoznavnost in sobivanje s kakovostno knjigo, z mladinsko književnostjo 
in ilustracijo. Za mladega bralca celovito skrbimo vse od načrtovanja nabave in obdelave 
knjižničnega gradiva za otroke in mladostnike, bibliopedagoško delo in razvijanje projektov ter 
uveljavljanje vidika mladega bralca na vseh področjih dela knjižnice ter v širšem slovenskem 
prostoru.  

V številne prireditve, dejavnosti in projekte za otroke in mladostnike je tudi v letu 2021 zelo 
posegla situacija, povezana s covid-19. Zato smo v tem obdobju dodatno razmišljali o rešitvah ter 
možnih oblikah pristopov in poti k mladim bralcem, ki smo jih prilagajali varnim načinom in jih 
prestavljali v spletno okolje. Leto 2021 so pomembno zaznamovali 21. Pravljični dan, radijske 
pravljice, Pravljični večeri za odrasle, velika razstava ilustracij Ančke Gošnik Godec z več prenosi 
po Sloveniji ter sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave, ki je odpiralo mitološko, pravljično 
in okoljsko podobo Pohorja. Tesno je bilo ves čas sodelovanje z revijo Otrok in knjiga, Sekcijo za 
mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS, Slovensko sekcijo IBBY, Bralno značko Slovenije, Pionirsko - 
centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana, slovenskimi 
založbami ter s številnimi sorodnimi institucijami in društvi v mestu in širše. Konec leta 2021 je 
služba za mlade bralce v dosedanjem načinu prenehala delovati, delo z mladim bralcem pa se je 
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organiziralo drugače – skrb za kakovostno mladinsko književnost v povezavi z revijo Otrok in 
knjiga, prireditve in dejavnosti za mlade bralce pa v sklopu novega oddelka, bolj prepleteno z 
drugimi dejavnostmi in promocijo.     

 

Prireditve in dejavnosti za mlade bralce  

Za mlade bralce smo v letu 2021 organizirali 544 prireditev, ki so privabile 27.260 mladih in 
15.665 odraslih, skupaj 42.925 obiskovalcev. Od tega smo za otroke in mladostnike v enotah 
knjižnice izvedli 359 prireditev, ki jih je obiskalo 26.493 obiskovalcev (18.033 mladih, 8.460 
odraslih).  
Del prireditev smo, kot vsako leto, izvedli tudi izven knjižnice. Zunaj knjižnice smo pripravili 101 
prireditev za mlade bralce, na katerih je bilo 3.090 obiskovalcev (2.555 otrok in 535 odraslih). 
Pripovedovalci slovenskih splošnih knjižnic so v koordinaciji Mariborske knjižnice, izpeljali 2 
pravljična večera za odrasle, in sicer v sezoni 2021/2022, ki se jih je udeležilo 71 obiskovalcev.  
Z objavami in spletnimi dogodki smo za mlade bralce pripravili 84 spletnih prireditev s 13.343 
ogledi. 
Med rednimi oblikami dejavnosti za mlade bralce so najmočneje zastopane pravljične ure. V letu 
2021 smo morali žal tudi to obliko dela izvajati v okviru aktualnih omejitev, zato smo jo delno 

prenesli na splet. Pravljične ure smo organizirali v dveh terminih rednih pravljičnih ur obeh 
pionirskih knjižnic, zapolnjevali smo jih z različnimi pristopi pripovedovanja, ob uporabi 
slikaniškega gradiva in z radijskimi pravljicami. Za naše najmlajše obiskovalce smo v obeh 
pionirskih enotah izpeljali 8 igralnic. 
 

V Pionirski knjižnici Rotovž smo v letu 2021 prenehali z delovanjem dejavnosti za mladostnike 
Kl(j)ub temu berem. Člani Kulturnega umetniškega društva BAOBAB so nas že tretje leto 
zapored povabili k sodelovanju pri izvedbi tokrat enotedenskega kulturnega in izobraževalnega 
programa za otroke in odrasle Teden Afrike. Nadaljevali smo sodelovanje z Andragoškim 
zavodom Maribor, ki so v okviru projekta Socialna aktivacija albanskih žensk v knjižnico 
pripeljali priseljenke iz Albanije.  

Pravljične vesele počitnice smo izvajali samo v poletnem času. 
Zimske dejavnosti je epidemija covida-19 popolnoma ustavila, 
zmanjšala pa je tudi običajni obseg Poletnih pravljičnih veselih 
počitnic. Pionirska knjižnica Rotovž je izvedla celotedenski program v 
sodelovanju s Festivalom Lent, Pionirska knjižnica Nova vas in 
Knjižnica Duplek sta pripravili enodnevni dogodek.  

 
Napovedane skupine otrok iz vrtcev in šol so ob rednih prireditvah 
za mlade bralce naša najpomembnejša oblika predstavljanja knjižnice. 
Ohraniti smo jih uspeli za prvošolce v začetku šolskega leta, ob 
zaključkih bralnih projektov, spletnih druženjih. 
 

Srečanja z ustvarjalci so potekala predvsem na daljavo, podprli smo jih s filmi in dodatnimi 
spletnimi vsebinami. Gostili smo Sebastijana Preglja (v sodelovanju s Festivalom Bralnice pod 
slamnikom), Toneta Partljiča (v okviru Bralne čajanke in v sodelovanju z Bralno značko Slovenije) 
in Boruta Gombača (ob 8. februarju). Tanja Komadina in Saša Kerkoš sta bili naši gostji ob 21. 
Pravljičnem dnevu. 
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Posebej je potrebno izpostaviti snemalne aktivnosti in filmsko ustvarjalnost ob srečanjih z 
gostujočimi avtorji. Ob mariborskem pesniku in pisatelju Borutu Gombaču smo se povezali s 
snemalcem in režiserjem Vidom Hajnškom in kantavtorjem Markom Groblerjem. Film, ki je 
predstavljal Sebastijana Preglja, smo ustvarili v sodelovanju z umetnico mag. Hano Repše, 
glasbenico Tino Sovič in Društvom slovenskih pisateljev. Oba izdelka sta bila deležna velike 
pozornosti, mnogih ogledov in zanimivih sočasnih in aktualnih prekrivanj (Cankarjevo priznanje, 
nominacije za večernico, nagrada večernica).  Z Vidom Hajnškom smo posneli obsežno gradivo za 
film o Prešernovem nagrajencu Tonetu Partljiču, gradivo smo pripravili in zbrali tudi za filmski 
prispevek o ilustratorki Ančki Gošnik Godec.  

Zaradi prilagoditev, povezanih z epidemijo, so v letu 2021 mirovale dejavnosti v sklopu projekta Iz 
knjige na oder; projekt smo leta 2019 zasnovali skupaj z Lutkovnim gledališčem Maribor. Tudi 
aktivnosti v sklopu  Bolnišnične šole zaradi covid-19 v letu 2021 nismo izvajali.   

Delno je bila okrnjena tudi razstavna dejavnost za otroke in 
mladostnike. Skrbeli smo za aktualne priložnostne razstave in 
večje v Pionirski knjižnici Rotovž, Pionirski knjižnici Nova vas, 
Knjižnici Pobrežje in Knjižnici Duplek. Leto 2021 najbolj 
zaznamovala velika razstava ilustracij Ančke Gošnik Godec ob 
2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za otroke. 

Razstavo smo z originali in kakovostnimi reprodukcijami postavili 
na Rotovškem trgu in v večini naših enot. Otvoritvene prireditve 
nismo mogli izpeljati, spremljevalno dogajanje pa smo izvedli v 
spletnem okolju. Pripravili smo plakate, z ilustracijami Ančke 
Gošnik Godec smo opremili Skovike, izdali smo dve razglednici, v 
knjižnice smo posredovali poslanico in spremljevalno gradivo 
Mednarodne zveze za mladinsko književnost – IBBY.  Z objavami 
v časniku Večer, Glasilu krajevne skupnosti Nova vas in reviji 

Otrok in knjiga smo na razstavo opazno opozorili. Povezali smo se z Založbo Mladinska knjiga in s 
Tatjanao Pregl Kobe, umetnostno zgodovinarko, likovno kritičarko in kustosinjo. Razstave z 
različnimi izhodišči, ilustratorskimi izbori in ciljno publiko so sooblikovale nove zbirke, ki so v 
letu 2021 ob postavitvah v Mariborski knjižnici, so bile prisotne v  Galerijah Krke v Novem mestu 
in v  Ljubljani, Galerijo Rika Debenjaka Kanal ob Soči, čez mejo v Kulturnem centru Lojze Bratuž 
v Gorici, v januarju 2022 pa tudi v Galeriji Instituta Jožef Stefan v Ljubljani.  

 

Radijske pravljice in sodelovanje z RTV Slovenija - Radiem Maribor 

Skupni projekt z Radiem Maribor je potekal že tretjo sezono in to sodelovanje se je pokazalo 
posebej dragoceno. V času, ko je bilo pravljične ure v marsikateri knjižnici težje uresničevati, smo 
lahko pester nabor tehnično in izvedbeno kakovostno posnetega gradiva poslušali ob sobotnih 
oddajah Radia Maribor, ter z njimi po spletnih kanalih Mariborske knjižnice razveseljevali tudi 
naše najmlajše bralce, se povezovali z osnovnimi šolami in programi mariborskih kulturnih ustanov 
ter bralce knjižnic na širšem območju in po Sloveniji.  
Radijske pravljice je v letu 2021 snemalo dvanajst naših pripovedovalk, posneli smo 37 večinoma 
ljudskih pravljic in soustvarili 52 sobotnih otroških radijskih oddaj. Celotna zbirka posnetkov 
obsega že 155 pravljic, povedk in zgodb. S posnetim gradivom smo dodatno omogočili še 8 naših 
spletnih pravljičnih uric. 
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Pravljični dan  
 

Pravljični dan smo načrtovali v oktobru in novembru 2021, 
program pa zasnovali kot povezavo pripovedovanja s stripovsko 
umetnostjo. Izvedli smo le del projekta, izvedbo preostalega smo 
prestavili v januar 2022. 

 
Pripovedka Gadja kraljica (kot jo je zapisal Oskar Hudales) je 
služila kot osnova za likovno podobo projekta, ki jo je zasnovala 
oblikovalka in striparka Saša Kerkoš. Gadja kraljica je tudi 
predloga, po kateri so strip ustvarjali šestošolci OŠ Angela 
Besednjaka. Nanj so se začeli pripravljati že v oktobru, ko smo v 
razmislekih o stripu in napotkih za delo virtualno povezali mlade 
ustvarjalce in umetnici Sašo Kerkoš in Tanjo Komadina. Projekt 
21. Pravljični dan je finančno podprla Javna agencija za knjigo 
RS. 

 
 

 

Pravljični večeri za odrasle  

V letu 2021 je projekt Pravljični večeri za odrasle stopil v 
dvanajsto leto povezovanj med slovenskimi splošnimi 
knjižnicami in njihovimi pripovedovalci. V poročilu so 
združeni podatki dveh sezon, saj nas je tudi tu ovirala 
epidemija. V sezoni 2020/2021 nismo izvedli nobenega 
pripovedovalskega dogodka, smo pa izpeljali načrtovano 
usposabljanje za skupino pripovedovalcev. V sezoni 
2021/2022 smo projekt in sodelovanje s knjižnicami 
ponovno vzpostavili in v decembru izvedli 2 prireditvi za 
skupno 71 obiskovalcev.  
 
Pikina bralna značka  

Mariborska knjižnica že vrsto let sodeluje s Knjižnico Velenje v bralno spodbujevalnem projektu 
Pikina bralna značka. Branje hudomušnih zgodb je otrokom v veliko veselje, vsako leto se pridruži 
nekaj novih bralcev. V letu 2021 je projekt potekal v Knjižnici Kamnica in Knjižnici Pobrežje. 
 
Bralnice pod slamnikom  

Festival mladinske literature Bralnice pod slamnikom, ki nastaja pod okriljem Miš založbe in s 
katerim sodelujemo že vrsto let, je v letu 2021 našim mladim bralcem približal še enega 
zanimivega domačega avtorja. 10. marca smo izvedli spletni dogodek z večkrat nagrajenim 
pisateljem za otroke in odrasle ter kasnejšim prejemnikom večernice 2021 Sebastijanom 
Pregljem. Pogovarjali smo se o zbirki knjig Zgodbe s konca kamene dobe. 
   
Projekti v sodelovanju z društvom MARS  

Z društvom MARS smo v letu 2021 ponovno sodelovali pri izvedbi poletnih počitniških dejavnosti 
in v okviru Art Kampa v Mestnem parku izpeljali pet prireditev. V decembru smo pod okriljem 
dogajanj Vilinskega mesta za obiskovalce izvedli dva pravljično-pripovedovalska dogodka z 
ustvarjalno delavnico. Z društvom Mars smo sodelovali tudi pri izdelavi video-kolaža, ki je temeljil 
na spletnem pogovoru s pisateljem Sebastijanom Pregljem.  
V sklopu programa Kulturni dnevnik, ki je namenjen mariborskim osnovnošolcem tretjih in petih 
razredov, zaradi epidemioloških razmer aktivnosti nismo izvajali. 
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6.12 Center za spodbujanje bralne pismenosti 

Center smo v Mariborski knjižnici ustanovili v okviru nalog območnosti in je namenjen 
knjižničarjem vseh slovenskih splošnih knjižnic z dolgoročnim ciljem, zagotoviti relevantne 
informacije o dogajanjih na področju bralne pismenosti ter za usmerjanje delovanja posameznih 
knjižnic na tem področju. Njegova permanentna naloga je v slovenski knjižnični prostor prinesti 
tiste strokovne vsebine, tako v obliki izobraževalnih ali strokovno izpopolnjevalnih dogodkov kot v 
obliki strokovnih prispevkov ali monografij, ki bodo vplivale na izboljšanje kompetenc 
strokovnega kadra v knjižnicah. Center je v letu 2020 (na pobudo Ministrstva za kulturo) prevzel 
nacionalno koordinacijo za področje bralne kulture med splošnimi knjižnicami v okviru kulturno 
umetniške vzgoje (KUV) ter postal nosilec snovanja in izvajanja nacionalnega medresorskega 
programa za spodbujanje branja med mladimi športnicami in športniki #športajmoinberimo. 
Aktivnosti centra, ki so neposredno vezane na prireditve in dejavnosti Mariborske knjižnice, so 
cikel pogovorov Branje za življenje, Hokejska bralna postava, srečanja za srednješolce 
(#športajmoinberimo). V okviru aktivnosti Centra na nacionalni ravni pa smo pripravili tudi vrsto 
strokovnih predavanj in dve seriji podcastov. Nacionalni program spodbujanja bralne pismenosti 
Center vsako leto predstavi na Kultrnem bazarju, v dogodkovniku Nacionalnega meseca skupnega 
branja in na portalu Družina.pismen.si.  

 
#športajmoinberimo 

Program #športajmoinbereimo 2021 ima korenine v dogodku, ki ga je Mariborska knjižnica 
pripravila v Evropskem tednu športa  in  Nacionalnem mesecu skupnega branja 2019. Takrat so 
trije vrhunski športniki, mag. Katja Koren Miklavc, Primož Kozmus in Mitja Robar, spregovorili 
mladim športnikom - dijakom in učencem o branju, izzivih športne kariere in o pomenu mentalne 
priprave ter tako povezali šport in branje. Pozitivni odzivi na #športajmoinbereimo 2019 so 
spodbudili Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Javno agencijo za knjigo, 
Združenje splošnih knjižnic ter naš Center za spodbujanje bralne pismenosti (izvršni producent) k 
razvoju  programa #športajmoinberimo 2021. Namenjen je tako učencem s statusom športnika kot 
dijakom, vključenim v športne oddelke. Rezultat tega sodelovanja so smernice za spodbujanje 
branja med mladimi športniki in športnicami, Olimpijski komite pa zagotavlja tudi sofinanciranje. 

Vodilo programa je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim 
športnikom želimo predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko 
treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. Vplivati želimo na njihov odnos do branja ter 
širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega 
znanja v njihovem osebnem in športnem življenju.  

V letu 2021 so v projektu sodelovale Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v Kopru, Mestna knjižnica 
Kranj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, na 
srečanjih pa so sodelovali jadralka Tina Mrak in plavalka Anja Klinar ter paraolimpijec Darko 
Đurić, športna plezalka Mia Krampl, smučarski skakalec Peter Prevc in hokejist Marcel Rodman, 
kanuist na divjih vodah Simon Hočevar, smučarska tekačica Petra Majdič in rokometaš Luka 
Žvižej, atletinja Anja Valant, nogometaš Žiga Kous in Sašo Popovič (kickboxing in taekwon do), 
ter   rokometaš Uroš Zorman, atlet Primož Kobe in alpski smučar Andrej Miklavc.  
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Cikel pogovorov Branje za življenje 

Cikel pogovorov z naslovom Branje za življenje smo pričeli v letu 2018, ob prvem nacionalnem 
mesecu skupnega branja. Namen pogovorov v tem ciklu je, da v ospredje postavimo strokovno 
literaturo, hkrati pa v goste povabimo praviloma posameznike, ki niso literarni ustvarjalci, a pri 
svojem delu in s svojim delom poudarjajo pomen branja za posameznikov razvoj in razvoj celotne 
družbe. V letu 2021 cikel pogovorov zaradi epidemioloških razmer ni bil izveden. 
 
Strokovna predavanja 

Strokovna predavanja Centra za spodbujanje bralne pismenosti so bila v letu 2021 vezana na 
izvajanje predavanj preko zoom aplikacije in tudi v živo v fizičnem prostoru.  Izpeljali smo tri 
predavanja: prvo v sklopu strokovnega dogodka ABC bralne pismenosti III, drugo na dogodku 
Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS, ki v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic vsako leto 
pripravi predstavitev nagrajenih projektov razpisa Združenja iz predhodnega leta (predavanje z 
naslovom #športajmoinberimo), tretje predavanje, ki je imelo naslov »Bralna kultura kot podstat za 
kulturo vodenja « pa smo pripravili za študente bibliotekarstva na drugi stopnji. Ob tem smo 
izpeljali tudi dve predavanji v fizičnem okolju, in sicer na Kulturnem bazarju v regiji, ki je potekal 
15. novembra v Mariboru.  
 
Podcasti 

Razlogi za projekt podcasti ABC bralne pismenosti III so bili: promocija in napoved strokovnega 
dogodka ABC bralne pismenosti III na inovativen način ter ustvarjanje dodatnega 
komunikacijskega kanala za ozaveščanje strokovne in širše splošne javnosti o pomenu bralne 
pismenosti ter gradnji bralne kulture v širšem javnem prostoru. Projekt smo vezali na doseganje 
ciljev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti in uresničevanje strokovnih priporočil za 
splošne knjižnice. Nastajanje prvih podcastov v Mariborski knjižnici je zahtevalo tesno sodelovanje 
IT službe in Centra za spodbujanje bralne pismenosti.  
 

 
 
Na strokovni dogodek smo želeli ciljno skupino povabiti drugače kot le z elektronsko pošto. V 
petnajstih podacastih smo v petnajstih minutah skozi vsaj petnajst knjižnih namigov predstavili 
petnajst predavateljev in predavateljic strokovnega dogodka ABC bralne pismenosti. Namesto 
utečene predstavitve sodelujočih na strokovnem dogodku z navajanjem različnih referenc, ki so 
javno dostopne na en klik, smo tako sodelujoče predstavili s pomočjo kakovostnih knjig. Podcastov 
do takrat ni ponujala nobena slovenska splošna knjižnica.  

Prvo serijo podcastov smo pripravili v povezavi s strokovnim dogodkom ABC bralne pismenosti 
III, drugo v času praznovanja Tedna splošnih knjižnic od 15. - 20. novembra 2021: Povabljeni v 
knjižnico!  
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Strokovni dogodek ABC bralne pismenosti III.  

V petih dneh se je na programu zvrstilo petnajst predavateljic in predavateljev, ki so v 
popoldanskem terminu izpeljali v živo predavanje v obsegu ene pedagoške ure. Na dogodku smo 
dnevno zabeležili med 130 in 173 udeležencev, številka je odstopala glede na posamezni dan in 
posamezno uro. Tema tokratnega strokovnega dogodka, ki je potekal med 5. in 8. oktobrom in je 
bil umeščen v zadnji teden Nacionalnega meseca skupnega branja in v Teden otroka, je bila vezana 
na razmišljanje o tem, ali sta radovednost in navdušenje lahko ključna za spodbujanje bralne 
pismenosti. Posnetki predavanj so dostopni na spletni strani Mariborske knjižnice. Program je 
oblikovalo petnajst predavateljic in predavateljev, in sicer našteti po abecedi imen: Alenka Štrukelj, 
Andreja Holsedl, Barbara Gradišnik; Bernarda Žarn, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, mag. Ester 
Možina, dr. Igor Saksida in Rok Terkaj – Trkaj, dr. Miha Kovač, dr. Nataša Demšar Pečak, dr. 
Sandra Mršnik in dr. Nina Novak, dr. Tina Bilban, Tina Božičnik, dr. med in dr. Sabina Fras 
Popović.  

 
6.13 Prireditve in dejavnosti za odrasle bralce 

Izvedli smo 216 prireditev za odrasle bralce, ogledalo si jih je 38.617 obiskovalcev. Od tega je bilo 
domoznanskega značaja 57 prireditev, ki so pritegnile skupno 12.078 obiskovalcev. 

V prostorih knjižnice smo izpeljali 119 prireditev. Skupno število obiskovalcev teh prireditev je 
bilo 19.028, od tega je bilo mladih 3.277, 15.751 odraslih in starejših 40.  

Vsebinsko pomemben del prireditev za odrasle smo prenesla v druga okolja. Tako smo na različnih 
lokacijah po mestu in okolici ter drugih krajih po Sloveniji izvedli 65 prireditev. Nanje je prišlo 
5.802 obiskovalcev. 

Zaradi epidemioloških razlogov je Mariborska knjižnica del načrtovanih prireditev in dogodkov 
izvedla v spletni različici in sicer 32 dogodkov, ki si jih je do konca leta 2021 ogledalo skupno 
5.605 uporabnikov. 

 
Prireditveni oris okrnjene sezone 2021 

Sezono prireditev 2021 smo zastavili v skladu s programskimi načrti, kot vsako leto smo 
nameravali  programu dodati nekaj novosti in novih sodelovanj ter tako nadgraditi stalno 
spreminjajoči se mozaik dogodkov, dejavnosti in povezovanj. Vendar je prva polovica leta minila 
brez dogodkov v živo. Nosilna cikla sta ostala Literarne postaje in Odprti horizonti, specifika pa je 
bila prenos dela načrtovanih prireditev in dogodkov v virtualno okolje. V nadaljevanju navajamo 
nekaj izstopajočih dogodkov, ki so zaznamovali sicer okrnjeno sezono, a so toliko bolj odmevali v 
javnosti.  

Odprtje sezone je pripadlo pesniku, ki ustvarja za otroke in odrasle Borutu Gombaču. Literarno 
postajo smo posneli, tako je dostopna na youtube kanalu. Vsakoletno sodelovanje s Sinagogo tudi 
tokrat ni izostalo, v januarju smo se priključili obeležitvi mednarodnega dneva spomina na žrtve 
holokavsta; v Knjižnici Ruše je na ogled bila postavljena razstava Anini mariborski vrstniki. 
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Razstava Anini mariborski vrstniki v Knjižnici Ruše (Foto: Aleš Šopinger) 

 
Februar in kulturni praznik je zaznamoval pogovor s pisateljem Avgustom Demšarjem. Posnetek 
pogovora, ki ga je vodil Nino Flisar, je dostopen na YT kanalu.  

V marcu, aprilu in maju so načrtovane dejavnosti še naprej potekale v virtualnem okolju. V marcu 
smo posneli in na YouTube kanalu objavili Literarni postaji z Vasjo Jagrom in Brankom 
Gradišnikom.  

Tradicionalno smo sodelovali pri pripravi in izvedbi dogodka ob mednarodnem dnevu poezije 
Poezija povezuje. Aprila smo posneli in objavili pogovor z dr. Matejo Ratej in pričeli s Ciklom 
ruskega filma. V novih okoliščinah smo predvajanje filmov preselili na splet in ogled omogočili 
preko spletne platforme Vimeo.  

Maja smo s spominom na pekrske dogodke pričeli sklop pogovorov ob trideseti obletnici slovenske 
osamosvojitve. Okroglo mizo prvega sklopa smo posneli in posnetek objavili na spletnih kanalih 
Mariborske knjižnice. Osamosvojitveni obletnici smo se pridružili s preglednima razstavama v 
Knjižnici Šentilj in Knjižnici Pekre. 

Ohranili smo sodelovanje s festivalom Fabula in pogovor s prevajalko Ireno Duša izvedli preko 
ZOOM aplikacije.  

Šele junija smo lahko spet postopoma začeli s prireditvami v živo. Izvedli smo še preostala dva 
sklopa pogovorov ob trideseti obletnici osamosvojitve Slovenije in pod arkadami Rotovškega trga 
simbolično obeležili Dan Mariborske knjižnice z Literarno postajo s Ferijem Lainščkom. 
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Dan Mariborske knjižnice in Literarna postaja s Ferijem Lainščkom (foto: Aleš Šopinger) 

 
Festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru je potekal med 18. in 24. junijem. Pod letnim 
avditorijem Lutkovnega gledališča Maribor smo priredili pogovor z osrednjo gostjo festivala, 
pesnico in pisateljico Bino Štampe Žmavc, ki ga je usmerjala Darka Tancer Kajnih, za glasbeno 
popestritev pa poskrbel Borut Mori. Festivalskemu dogajanju smo se pridružili tudi s fotografskim 
natečajem in razstavo #obrazi knjige, ki se je iz Grajskega trga v poletnih mesecih preselila na 
Rotovški trg in Stari most čez Dravo, v virtualnem okolju pa smo jo na ogled postavili preko 
spletne aplikacije Artsteps. V sodelovanju z Borštnikovim srečanjem smo pripravili okroglo mizo o 
dramatiki Stanka Majcna, ki jo je v letu 2020 preprečila epidemiološka zaostritev.  
 

 
Obrazi knjige z bibliobusom (Foto Robert Kereži) 

 
Avgust je bil v znamenju Jezernikovih dni v Lovrencu na Pohorju s predstavitvijo knjige Zdravje in 
bolezen na Pohorju avtorice dr. Mojce Ramšak. V tamkajšnjem Prireditvenem centru smo v tem 
času postavili razstavo Marpurgi: med zgodovino in literarno svobodo.  

Pozornost obiskovalcev je vzbudila razstava Hommage Stanku Krainerju, ki smo jo v ruški enoti 
posvetili dolgoletnemu sodelavcu. 
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Pestro jesensko prireditveno sezono smo pričeli z novim ciklom filozofskih pogovorov Filozofija 
med knjigami. Prvi dogodek smo organizirali v sodelovanju s Slovensko matico in Slovenskim 
filozofskim društvom. Z gostoma, dr. Tomažem Grušovnikom in dr. Gašperjem Pircem, se je 
pogovarjal mag. Igor Černe. 

V okrnjenjem obsegu smo bralno kulturo krepili z Rotovškim bralnim klubom, ki se je, zaradi 
epidemioloških pogojev, iz čitalniških prostorov na Rotovžu, preselil v prostore Vetrinjskega 
dvora. Moderatorka je izbirala kakovostne knjige iz slovenske in svetovne zakladnice literature, 
bralni klub pa ima stalno jedro obiskovalcev. Selniški bralni klub in bralni klub v Knjižnici Tabor, 
kjer se sestajajo člani Zavoda Franko, v tem letu nista delovala  

Dnevom evropske kulturne dediščine smo se pridružili z natečajem za najboljši kuharski recept pod 
naslovom »Brez krompirja ni kosila« in pripravili pogovor o kulturi prehranjevanja in kulinarični 
dediščini na območju Maribora, ki ga je vodila dr. Jerneja Ferlež.  

 

 
Nagrada za natečaj Brez krompirja ni kosila (foto: Nina Vuk Hriberšek) 

 
Oktobra smo na Literarni postaji gostili našo potujočo knjižničarko Ksenijo Trs s predstavitvijo 
romanesknega prvenca Kdo se boji črnega moža?, v ciklu Odprti horizonti pa avtorico Ireno 
Štaudohar. Selniška enota je gostila 8. Glazerjev posvet, tokrat posvečen ruški dediščini. Posvet ki 
smo ga organizirali skupaj z Društvom za razvoj Lira iz Ruš in Nadškofijskim arhivom Maribor bo 
potekal v seriji srečanj od oktobra 2021 do maja 2022. 

Dolgo pričakovano oktobrsko selitev Knjižnice Rotovž in Velike čitalnice smo pospremili z 
odmevno akcijo Knjižna ozimnica, s katero smo bralce nagovarjali, da si za čas zaprtosti osrednje 
enote naredijo zalogo knjig. V času selitvene kampanje so si bralci izposodili 21.940 enot gradiva. 
21. oktobra je kampanja dosegla vrhunec z živo verigo Selimo pamet, v kateri je sodelovalo okoli 
500 Mariborčank in Mariborčanov ter prijatelji iz številnih kulturnih zavodov. V virtualnem okolju 
je dogodek promovirala premišljena promocijska akcija – objava fotografij, posnetkov, medijskih 
objav. 
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Priprave na živo verigo (foto: Nataša Konec) 

 
November je za splošne knjižnice prazničen mesec, saj 20. novembra obeležujemo Dan splošnih 
knjižnic. Pripravili smo Literarno postajo s Karmino Šilec in predstavili njen projekt Baba, ki 
obsega glasbeni, glasbeno gledališki in literarni del, v ciklu Odprti horizonti pa ob 101. obletnici 
požiga tržaškega Narodnega doma, gostili avtorja zgodovinske monografije Ogenj, ki je zajel 
Evropo, dr. Gorazda Bajca in dr. Boruta Klabjana. 
 

 
Literarna postaja s Karmino Šilec (foto: Nataša Konec) 
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Odprti horizonti – Ogenj, ke je zajel Evropo (foto: Nataša Konec) 

 
Decembra smo na Trgu generala Maistra postavili razstavo kot del programa Jurčič v Mariboru, s 
katerim smo obeležili Jurčičevo leto 2021. Ob 140 letnici pisateljeve smrti smo razstave pripravili 
v več enotah Mariborske knjižnice. 

Omeniti je potrebno tudi krog entuziastov okoli Skodelice besed, ki se srečujejo v naši šentiljski 
enoti. Koordinatorka in izvajalka Vida Koren ob pomoči vodje Knjižnice Šentilj skrbi za redna 
srečanja in pester program, ki dobro pokriva potrebe okolja. Uspešno povezovanje z okoljem 
predstavljata tudi Bralna značka Idila – izvaja se v domu starejših Idila in Polževa bralna značka – 
izvaja se v VDC Polž Šentilj.  

Več kot desetletje izvajamo in 
pripravljamo Bralno značko za 
odrasle, najprej v sodelovanju s 
Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, od 
leta 2015 pa z lastnim 
priporočilnim seznamom. 
Oblikujemo ga tematsko, 
vsebinsko pa vključujemo v 
aktualna dogajanja v knjižnici. 
Tudi tokrat smo razdelili okoli 
600 bralnih mapic, bralci pa so 
lahko izbirali med 30 naslovi 
knjig. S seznama je bilo potrebno 
prebrati najmanj 7 knjig, veljala 
so tudi druga dela navedenih 
avtorjev.  

 

Promocija bralne značke je v preteklem letu intenzivneje potekala po družbenih omrežjih. 
Izpolnjene mape je oddalo 45 sodelujočih. Zaključek smo pospremili z Literarno postajo s Tomom 
Podstenškom in predstavitvijo knjige Zgodbe za lažji konec sveta. 
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Literarna postaja s Tomom Podstenškom (foto: Nataša Konec) 

 
Spremljajoče dejavnosti in sodelovanja 

V letu 2021 smo ohranili jedro sodelovanj iz preteklih let. V pomanjkanju lastnih ustreznih 
prostorov so bili glavni prireditveni partnerji Narodni dom Maribor – Sodni stolp, Lutkovno 
gledališče Maribor ter Slovensko narodno gledališče Maribor. Okrepili smo stike in sodelovanja 
tudi z drugimi sorodnimi kulturnimi institucijami in akterji v mestu: Mladinskim kulturnim 
centrom Maribor, Univerzitetno knjižnico Maribor in Sinagogo Maribor.  

Vsebinsko in organizacijsko smo neposredno in posredno vpleteni v vse večje literarne festivale v 
Sloveniji, zlasti vidno vlogo igramo v Slovenskih dnevih knjige v Mariboru. Stalen vsebinski 
partner smo tudi pri festivalu Borštnikovo srečanje, že deveto sezono pa smo izvedli Ruski filmski 
cikel v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana in Ruskim centrom Maribor. Ob dolgoletni 
prisotnosti in sodelovanju pri obeležitvi dneva spomina na žrtve holokavsta, Glazerjevih dnevih, 
dogodku Poezija povezuje, dobro sodelujemo tudi z založniki; med stalne partnerje spadajo založbe 
Beletrina, Goga, Litera in Pivec.  

 
 
Univerza za tretje življenjsko obdobje 

 
498 vpisanih članov v študijskem letu 2020/21 
3 študijske skupine, ki so delovale v virtualnem okolju aplikacije zoom 
24 članov študijskih krožkov 
206 izvedenih ur na študijskih krožkih 
1360 obiskov na študijskih krožkih 
 
Delo Knjižničnega cikla je bilo prekinjeno za skoraj leto in pol. Po opravljenem vpisu smo lahko 
izvedli dve srečanji, nakar smo morali prekiniti z našim delom. Z uporabo spletne aplikacije zoom 
so z delom nadaljevale tri študijske skupine, ki so izvedle 206 ur, oziroma zoom srečanj. 

V virtualno okolje smo prenesli tudi redna mesečna srečanja. Tako smo kljub covidu izvedli 3 
predavanja v virtualnem okolju, ostale pa na nadomestni lokaciji v Sodnem stolpu. 

Vključeni smo v mrežo članic Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, in smo partner v 
Stratešem svetu Informativno svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (ISIO). 
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Študijski krožki, ki so nadaljevali z delom v zoom okolju 

1. Angleščina – mentorica Brigita Grbič 
2. Francoščina – mentorica Janja Krstić 
3. Španščina – mentor Jose Emilio Abarca 

 
 

Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami 

Uporabnike s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine smo tudi v letu 2021, kolikor so 
epidemiološke razmere to dopuščale, vključevali v naše redne storitve, dejavnosti in prireditve. 
Zelo dobro smo sodelovali z invalidskimi in drugimi organizacijami, Svetom invalidov in drugimi 
partnerji, z različnimi vsebinami in pristopi smo poskušali blažiti njihovo socialno izključenost. 

Na področju fizične dostopnosti beležimo pozitiven premik pri dostopnosti do osrednje knjižnice, 
ki je od decembra na nadomestni lokaciji v TC City, kjer je  dostopna tudi gibalno oviranim.  
Težko pričakovani projekt Center Rotovž, v okviru katerega bo delovala tudi nova osrednja 
knjižnica, se namreč končno začenja. Z namenom, da bi osrednja knjižnica upravičila naziv 
»Maribora - mesta  po meri invalidov«, smo v proces snovanja nove osrednje knjižnice privabili 
tudi invalidska društva in njihove člane. Za začetek so z nami delili svojo uporabniško izkušnjo in 
nasvete glede posebne opreme za slepe in slabovidne ter prilagoditve naše spletne strani za osebe z 
okvaro vida. 

Aktivno vključevanje invalidov tako v proces nastajanja nove osrednje knjižnice kot tudi v druge 
projekte, je zelo dragoceno, saj predstavlja pomemben mejnik v prizadevanjih za boljšo inkluzijo 
prebivalcev z različnimi oblikami oviranosti.  

V nadaljevanju navajamo storitve, aktivnosti ter programe, v katere so se invalidi uspešno 
vključevali. 

- Izposoja gradiva na dom - za osebe, ki zaradi invalidnosti, starosti ali bolezni same ne 
morejo do knjižnice. 

- Postajališče bibliobusa v VDC Polž:  za osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. 
Bibliobus 1 x mesečno obišče varovance VDC Polž v Rapočevi ulici 13 in Parku mladih 4. 

- Programi za razvoj in podporo bralni pismenosti odraslim  s posebnimi potrebami: 
- bralna značka in bralni krožki za osebe z motnjo v duševnem razvoju v VDC Polž in v 

domovih starejših (tudi za osebe z demenco), 
- vodič po knjižnici v različici lahkega branja (za osebe, ki težko berejo običajna besedila): 

pripravili smo ga v sodelovanju z VDC Sožitje in red. prof. dr. Dragico Haramija s 
Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.  

- Premične zbirke (kolekcije) v domovih/zavodih/ustanovah za posebne skupine prebivalcev, 
ki nimajo dostopa do knjižničnega gradiva in informacij: VDC Sožitje, Dom starejših 
občanov Tezno, Sončni dom, Dom starejših Idila, UKC Maribor: Bolnišnična šola in 
Oddelek za psihiatrijo. 

- Organizirani obiski otrok z avtizmom v knjižnici (v sodelovanju s Centrom za sluh in 
govor). 

- Program vključevanja priseljencev in albansko govorečih žena v knjižnico (v okviru 
odprtega projekta  S knjižnico do strpnosti). 

- Podpora programom za zmanjševanje socialne izključenosti za osebe s težavami v 
duševnem zdravju (v sodelovanju z Zavodom Franko). 

- Sodelovanje v natečaju knjižnice »Ni kosila brez krompirja« (natečaj za najboljši recept). 
- Sodelovanje v »živi verigi« ob selitvi knjižnice na nadomestno lokacijo. 

Člane invalidskih društev smo o knjižničnih storitvah obveščali po običajnih kanalih, preko 
kontaktov posameznih invalidskih društev ter portala Svet invalidov pri Mestni občini Maribor. 

V Mariborski knjižnici smo tudi v letu 2021 nudili podporo pri zaposlovanju invalidov. 
 

https://www.mb.sik.si/s-knjiznico-do-strpnosti.html
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Revija Otrok in knjiga 

V letu 2021 so izšle vse tri načrtovane številke, in sicer v skupnem obsegu 406 strani (leto prej 360, 
dve leti prej 324) in  skupni nakladi 2100 izvodov.  Po obsegu strani je to najbogatejši letnik doslej.  

             
Številka 110 (126 strani) je izšla meseca oktobra, številka 111  (116 strani) novembra in številka 112 (164 

strani) v prvi polovici januarja 2022. 
 
Dinamika izhajanja je bila premaknjena v drugo polovico leta zaradi pomembnih jesenskih 
dogodkov na področju mladinske književnosti, s katerimi so povezani tudi prispevki v reviji 
(podelitev večernice, simpozij na Očesu besede, simpozij Bralne značke, podelitev  nagrade 
Kristine Brenkove in  zlatih hrušk). 

Revija je že več let vključena v naslednje tuje podatkovne baze: MLA International Bibluiography, 
NY, USA in Ulrichʼs Periodicals Directory, R. R. Bowker, NY, USA ter EBSCO Information 
Services. Od leta 2015 je s svojo  elektronsko verzijo dostopna v DLIB (digitalno knjižnico 
Slovenije), od 2016 pa tudi na portalu JAK www.revije.si. 

Člani uredniškega odbora revije v letu 2021 so bili: dr. Meta Grosman (strokovnjakinja s področja 
branja, tudi dolgoletna predsednica Bralnega društva Slovenije), dr. Gaja Kos (literarna kritičarka, 
članica upravnega odbora Društva slovenskih literarnih kritikov, urednica, pisateljica in 
prevajalka), mag. Darja Lavrenčič Vrabec (vodja Pionirske - Centra za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana, ), dr. Peter Svetina (večkrat nagrajeni avtor 
mladinske književnosti, literarni zgodovinar in predavatelj slovenske književnosti na Univerzi v 
Celovcu), Maja Logar (vodja službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici), Tatjana Pregl Kobe 
(umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka, pesnica in pisateljica), dr. Barbara Pregelj (dr. 
literarnih znanosti, docentka za literaturo na Univerzi v Novi Gorici, prevajalka, promotorka 
branja, urednica ter založnica) in  urednica revije Darka Tancer-Kajnih. Člani uredniškega odbora 
iz tujine: dr. Gloria Bazzocchi (Univerza v Bologni), dr. Juan Kruz Igerabide (Univerza Baskovske 
dežele) in dr. Dubravka Zima (Pedagoška fakulteta Univerze v Zagrebu). Tajnik uredništva je bil 
Robert Kereži, lektorica pa urednica Darka Tancer Kajnih. 

V 48. letniku revije je bilo objavljenih 53 prispevkov, od tega 19 v rubriki Razprave – članki. Več 
člankov je bilo zelo obsežnih (1,5 AP in več).  Sodelovalo je 40 različnih avtorjev, 14 jih je v reviji 
sodelovalo prvič, 12 avtorjev je v tem letniku objavilo več kot en prispevek 

Pomembnejši tematski sklopi so bili:  

- Sodobna slovenska knjižna ilustracija  
- Kritika in vrednotenje mladinske književnosti 
- Sodobna slovenska mladinska književnost 
- Sodobne slikanice 

http://www.revije.si/
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- Sporne knjige v kurikularnem branju 
- Pozabljene proletarske pravljice 
- Motiv revščine v slovenskih ljudskih pravljicah 
- Oblike in metode spodbujanja branja  
- Intervjuji z ustvarjalci mladinske književnosti (s finalisti večernice) 
- Poročila o aktualnih nagradah, priznanjih, jubilejih, kongresih in drugih dogodkih 
- Ocene novejše knjižne produkcije (6 recenzij) 

 
Kot soorganizator je revija v  letu 2021 sodelovala: 

- na tradicionalno prireditvi ob 2. aprilu, ki jo organiziramo v sodelovanju s Slovensko 
sekcijo IBBY, Društvom Bralna značka Slovenije ZPMS in Sekcijo za otroško in 
mladinsko književnost pri DSP. Zaradi epidemije smo prireditev v živo lahko izvedli šele 
meseca junija. Pogovor z nagrajenci in nominiranci različnih nagrad, ki je potekal na vrtu 
DSP v Ljubljani,  je tudi tokrat vodila urednica revije Otrok in knjiga Darka Tancer-
Kajnih. 

- na regijskem seminarju Vrednotenje mladinske književnosti in motiviranje najstnikov 
zadnjega triletja OŠ za prostočasno branje, ki ga je pripravilo Društvo Bralna značka, 
vsebinsko pa ga je zasnovala in povezovala Darka Tancer-Kajnih. Izobraževanje, ki je bilo 
vključeno v katalog KATIS, je potekalo 23. septembra v Murski Soboti. 

- na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev OKO BESEDE, ki se je odvijalo od 24. do 26. 
septembra v Murski Soboti. Urednica revije je v sodelovanju z uredniškim odborom revije 
Otrok in knjiga vsebinsko zasnovala simpozij o kritiki mladinske književnosti in ga tudi 
moderirala.  Prispevki so  objavljeni v številki 111. 

- na osrednjem simpoziju Društva Bralna značka Slovenije, ki je potekal od 23. do  25. 
novembra na ZOOM-u. Program simpozija z naslovom Motiviranje najstnikov zadnjega 
triletja OŠ in prvih dveh let srednje ali poklicne šole za prostočasno branje je vsebinsko 
zasnovala in simpozij tudi povezovala urednica revije Darka Tancer-Kajnih. Izobraževanje 
je bilo vključeno v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22 MIZŠ, v 
katalog KATIS. Simpozij je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

 
Otrok in knjiga je še zmeraj edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti, 
književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Revija od začetka (prva številka je izšla avgusta 
1972) izhaja s pomočjo državne subvencije.  
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7 VIRTUALNA KNJIŽNICA, KNJIŽNICA NA DALJAVO 
 
7.1 Povečanje dostopnosti z novimi tehnologijami 

Trend oddaljenih dostopov do knjižnične ponudbe in v sami organizaciji dela še zmeraj narašča. 
Ponudbe, ki so bile v letu 2020 rešitve zaradi Covid položaja, so postale stalnice v poslovanju naše 
knjižnice.  

Širi se ponudba za uporabnike preko spleta, nastajajo nove storitve, obstoječe pa potekajo po 
klasični in elektronski poti. 

Primer oblikovanja nove ponudbe so podcasti. S tehnično podporo in raziskavo možnosti smo se 
vključili v razvijanje podcastov v Mariborski knjižnici. Proučili smo, kaj potrebujemo in na kakšen 
način lahko vsebine ponudimo uporabnikom ter katera orodja so za nas najbolj primerna. Vsebina 
podcastov je bila napovednik posvetovanja ABC bralne pismenosti III. Opravili smo obdelavo 
posnetkov, pripravili objavo s pomočjo izbranih odjemalcev podcastov (GooglePodcast, Deezer, 
PocetCasts, Spotify) in predlagali koncept objave na spletni strani. Pri tehnični izvedbi smo 
upoštevali priporočila za izvedbo podcastov, ki smo jih pridobili iz različnih virov na spletu in jih 
posredovali vsem, ki so bili v ta projekt vključeni. Ustvarili smo dva videa, ki prikazujeta 
napotila za izvedbo podcastov in predstavitev njihove uporabe. Za projekt pod naslovom 
Podcasti ABC bralne pismenosti smo prejeli nagrado za najboljši projekt na področju strokovnega 
dela knjižnice v okviru Združenja splošnih knjižnic Slovenije. 

 
Nekaj primerov prenosa klasičnega pristopa v virtualni svet so: 
 
Za uporabnike: 

- Posvetovanje ABC bralne pismenosti III, ki je že drugo leto potekalo s pomočjo 
videokonferenčnega sistema Zoom. To je konferenca, ki smo jo izvedli z največjim 
številom sodelujočih v več dneh (povprečno 200 obiskovalcev dnevno). Uporabljeno je 
bilo tudi orodje za avtomatično izdajo potrdil. 

- V okviru TŽO sta se srečevali dve skupini na daljavo s pomočjo Zoom aplikacije. 
- Cikel ruskega filma je bil dostopen preko platforme Vimeo.  
- Različna predavanja, namenjena uporabnikom, s0 se izvajala s pomočjo Zooma v odprti ali 

vabljeni obliki. 
- Pravljice so bile dostopne s platforme SounCloud. 
- Izvajanje bibliopedagoških ur za učence v Zoom ali Teams obliki. 
- Sočasni pretok dogodkov v Zoomu na FB. 

 
Za zaposlene: 

- Organizacija delovnih skupin in sestankov s pomočjo Teams-ov. 
- Uporaba in urejanje skupnih dokumentov v OneDrive (Office 365). 
- Sodelovanje in organizacija izobraževanj s pomočjo Teams ali Zoom aplikacije. 
- Sodelovanje na slavnostnih dogodkih in prejemanju priznanj na daljavo. 

 
Uporabniki in zaposleni so se uspešno privadili na nove pristope. Za tehnično podporo in 
oblikovalce ponudbe pa to pomeni obvezno pridobivanje novih znanj, upoštevanje parametrov, ki v 
klasičnih oblikah niso bili prisotni in dobro sodelovanje med različnimi službami in oddelki. 
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8 PROMOCIJA, SODELOVANJA 
 
8.1 Promocijske akcije in zagovorništvo 

 

 
 

Teden slovenskih splošnih knjižnic 

Praznovanja z raznolikimi dogodki so se dogajala ves teden, od ponedeljka, 15. do sobote, 20. 
novembra v splošnih knjižnicah po vsej Sloveniji. Osrednja tema leta 2021 je bila Branje - povabilo 
k branju in obiskovanju knjižnic. 

Ob tej priložnosti Združenje splošnih knjižnic vsako leto podeljuje nagrade za najboljše projekte, s 
katerimi je knjižnica uvedla nov, inovativen projekt za uporabnike ali nove pristope k strokovnemu 
delu knjižnice, izboljšala delovne procese, uvedla nove prakse vodenja itd.  

Leta 2021 je bila med nagrajenci tudi Mariborska knjižnica. Prejeli smo nagrado na področju 
strokovnega dela knjižnice, in sicer za projekt pod naslovom Podcasti ABC bralne pismenosti in to 
je že tretja nagrada Združenja Mariborski knjižnici. 

 

 
Nagrada Združenja splošnih knjižnic Slovenije za  

najboljši projekt 2021 Mariborski knjižnici 
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Promocijski film (https://www.youtube.com/watch?v=b7_09O_bkLo&t=1s) 

 

Komunikacija z javnostjo ob selitvi Osrednje knjižnice Rotovž in Čitalnice Rotovž 

Kljub temu, da je selitev Osrednje knjižnice Rotovž in čitalnice Rotovž za Mariborsko knjižnico 
predstavljala ogromen organizacijski in kadrovski zalogaj, smo v njej videli predvsem priložnost, 
da se povežemo tako navznoter (zaposleni Mariborske knjižnice), kot navzven (s člani knjižnice, 
prebivalci Maribora, partnerskimi organizacijami). Zato smo v času selitve dali veliki poudarek na 
komunikacijo z javnostmi v obliki PR kampanje v treh delih. 
 
Knjižna ozimnica 

Zadnji mesec pred zaprtjem Knjižnice Rotovž in Čitalnice 
Rotovž (15. 9. – 16. 10. 2021) smo preko različnih 
komunikacijskih kanalov (plakatna akcija, letaki ob izposoji, 
sporočila v družbenih in klasičnih medijih) bralce spodbudili, 
da si naredijo knjižno ozimnico za čas zaprtosti knjižnice. 
Uporabniki Mariborske knjižnice so si v enem mesecu samo 
v Osrednji knjižnici in Čitalnici izposodili skupaj 21.940 
enot, skupno število obiskovalcev v tem mesecu je bilo 
8.140, največ obiskovalcev v enem dnevu je bilo 4.10.2021, 
in sicer 463 bralcev. Največ gradiva so si izposodili v petek, 
15. oktobra, skupaj 1.206 knjig. 

S tem smo dosegli vse vnaprej zastavljene cilje: 
- ozaveščanje članov in javnosti o zaprtju Osrednje 

knjižnice in o nadomestni lokaciji, kamor bo preseljena 
- dostop do gradiva za uporabnike v času, ko je bila 

Osrednja knjižnica zaprta 
- razbremenitev drugih enot Mariborske knjižnice, ki so 

nadomeščale Osrednjo knjižnico v času zaprtja                                                                                
in zmanjšanje števila gradiva, ki ga je bilo potrebno preseliti.   Plakat akcije Knjižna ozimnica 
 

 
Selimo pamet 
V akciji Selimo pamet (18. - 22.10. 2021) se nam je na povabilo pridružilo 45 vidnih mariborskih 
osebnosti, med njimi pisatelji in pesniki, založniki in literarni kritiki, direktorji izobraževalnih in 
kulturnih javnih zavodov in učitelji, igralci in lutkarji, uredniki in novinarji, glasbeniki in športniki, 
ki so nam pomagali pakirati knjige iz Osrednje knjižnice. Fotografski in avdiovizualni promocijski 
material, ki je ob tem nastal, smo redno objavljali tako na naši spletni strani, kot na družbenih 
medijih (Facebook, Instagram, YouTube) in v klasičnih medijih (Večer, Radio Maribor), s čimer 
smo dosegli pojavnost knjižnice v času selitve knjižnice (18. 10. – 20. 12. 2021) in zastavljene 
cilje:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=b7_09O_bkLo&t=1s
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- prepoznavnost v lokalnem okolju in povezava z lokalno identiteto 
- utrjevanje vezi s partnerskimi organizacijami (akcije so se udeležili vidni predstavniki 

javnih zavodov in nevladnih organizacij na področju kulture in izobraževanja) 
- ozaveščanje članov in splošne javnosti o selitvi Osrednje knjižnice in Čitalnice s 

poudarkom na nadomestni lokaciji. 

 
 

Živa veriga 

Pri selitvi poezije preko Žive verige (21.10.2021) je sodelovalo približno 700 Mariborčank in 
Mariborčanov vseh starosti, narodnosti, poklicev in interesov. Pridružili so se nam najmlajši iz 
Vrtca Ivana Glinška, osnovnošolci iz OŠ Bratov Polančičev, srednješolci iz Srednje prometne šole 
Maribor in mnogi študenti. Sodelovali so tudi invalidi, upokojenci, zaposleni več kot 30 javnih 
zavodov in nevladnih organizacij in ljubitelji, združeni v kulturna društva. V živi verigi smo 
preselili približno 1000 enot poezije od črke A-G, prva knjiga je bila poezija Toneta Pavčka.  

Akcija Živa veriga je imela ogromen odziv v javnosti, tako po številu udeležencev in pozitivnih 
odzivih javnosti, kot po številu objav v klasičnih medijih (RTV Slovenija, Radio Maribor, Večer, 
Dnevnik in drugi) in družbenih medijih, kjer se je naša pojavnost in doseg povečal v enem mesecu 
za 150%.   

S tem smo dosegli še zadnje zastavljene cilje: 

- aktivno vključevanje članov in potencialnih uporabnikov Mariborske knjižnice v selitev 
- informiranost o nadomestni lokaciji in ponovni otvoritvi Osrednje knjižnice 
- prepoznavnost v lokalnem okolju in povezanost z identiteto mesta 
- poglabljanje odnosa z uporabniki in utrjevanje vezi s partnerskimi organizacijami 
- povezovanje meščanov s pozitivnim sporočilom. 

 

Spletna stran, E-novice, eFollower 

Vsebine na spletni strani je tudi leta 2021 zaznamovala epidemija koronavirusa. Uporabnike smo 
intenzivno obveščali o vseh spremembah poslovanja, ki so se dogajale v zvezi z epidemiološkim 
stanjem in vladnimi omejitvenimi ukrepi. Promovirali smo ponudbo različnih elektronskih virov in 
različne vrste dogodkov, ki smo jih v tem letu izvajali v spletnem okolju. Pri tem smo sodelovali in 
koordinirali objave s sodelavci, ki so skrbeli za družbena omrežja FaceBook in Instagram.  

Porast uporabe spletne strani se je leta 2021 umirila, glede na silovit skok leta 2020 v primerjavi z 
letom pred epidemijo (2019). Izrazito povečanje uporabe leta 2020 pripisujemo temu, da so bile 
enote Mariborske knjižnice več kot dva meseca popolnoma zaprte, določen čas pa odprte z 
omejitvami. V tem času so se uporabniki v večji meri posluževali virtualne ponudbe (izposoja e-
knjig, avdio knjig, naročanje izposoje po pošti prek spleta, spletni vpis itd.). 

V spodnjih grafih je razvidna primerjava uporabe spletne strani Mariborske knjižnice v letih 2019 
(pred epidemijo), 2020 in 2021. (Vir: Google Analytics). 
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Število uporabnikov spletne strani Mariborske knjižnice 

 
 

 
Število ogledov spletne strani Mariborske knjižnice 

 

 

 
Število ogledov strani Izposoja E-knjig na spletni strani Mariborske knjižnice 
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Število ogledov strani Knjižnica s kavča (ponudba elektronski vsebin) 

 
 
 

 
Število ogledov strani Spletni vpis 

 
Odzivnost 873 naročnikov, ki smo jim 28-krat poslali E-novice Mariborske knjižnice je bila 
poprečno 50%.  
Prek mobilne aplikacije E-Followr smo 237 naročnikom poslali 40 obvestil o dogodkih v 
Mariborski knjižnici. 
 

 
E-novice Mariborske knjižnice – 28. oktober 2021 
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Youtube kanal Mariborske knjižnice 
(https://www.youtube.com/channel/UCOmwfUOn7P4jfwOK1xR5sKg/playlists) 

Na Youtube kanal smo prispevali 71 posnetkov. 
- Akcija Selimo pamet (40 posnetkov): posnetki izjav znanih Mariborčanov o knjižnici, 

posnetek žive verige. Največ ogledov sta imela do konca leta 2020 posnetka pričetka 
selitve osrednje knjižnice 18. oktobra (49) in žive verige 21. oktobra (60). Med izjavami 
znanih Mariborčanov, ki so pomagali pri selitvi so imele največ ogledov izjave župana 
Mestne občine Maribor Saše Arsenoviča (59), raperja Emkej (31), zgodovinarke dr. Mateje 
Ratej (26) in raperja 6pack Čukur (16) , ogledi drugih izjav so se gibali med 1 in 10. 

- e-Literarne postaje (6 posnetkov): povprečno število ogledov je bilo 191, največ ogledov 
(345) je zabeležila e-Literarna postaja z Avgustom Demšarjem. 

- e-Odprti horizonti (4 posnetki): Povprečno število ogledov je bilo 251, največ ogledov je 
zabeležil pogovor z dr. Matejo Ratej (417). 

- Posvet ABC bralne pismenosti III (12 posnetkov): Povprečno število ogledov je bilo 27, 
največ ogledov je zabeležilo predavanje Andreje Holsedl: Športna psihologija, športniki in 
branje (73 ogledov) 

- Drugi pogovori in posnetki: Pogovor s Sebastijanom Pregljem (151 ogledov); Pisatelj 
Sebastijan Pregelj njegova zbirka knjig Zgodbe s konca kamene dobe (397 ogledov); 
Ančka Gošnik Godec in revija Kurirček (114 ogledov); Borut Gombač. Mariborski pesnik 
in pisatelj v skrivnosti lebdeče knjige (150 ogledov); Vabilo na otvoritev osrednje knjižnice 
na začasni lokaciji (91 ogledov), Čestitka ob novem letu (218 ogledov); Slovo od 
Rotovškega trga (21 ogledov); Podcasti v Maribortski knjižnici (199 ogledov); Kako 
pripravimo podcast (42 ogledov). 

 

 
Youtube kanal Mariborske knjižnice 

 
Facebook in Instagram 
 
V letu 2021 smo nadgrajevali prisotnost vsebin povezanih s promocijo knjižnice, naših aktivnosti 
in bralne kulture nasploh na različnih digitalnih platformah in portalih ter na socialnih omrežjih. 
Nadaljevali smo s podajanjem vsebin in knjižničnih storitev v različnih oblikah v virtualnem okolju 
(podkasti, YouTube kanal) tudi v času, ko smo naše aktivnosti že lahko izvajali z udeležbo 
javnosti, zavedajoč se tega, da je veljavna zakonodaja do določene mere omejila udeležbo na naših 
dogodkih nekaterim našim uporabnikom. Delovna skupina za spletne objave in družbena omrežja, 
ki je nastala in delovala v času zaprtja knjižnice, je tudi v letu 2021 zagotavljala okrepljeno 
prisotnost zlasti na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCOmwfUOn7P4jfwOK1xR5sKg/playlists
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Na obeh platformah smo še naprej beležili velik porast aktivnosti; močno se je povečalo število 
objav, ki so dobile sistemsko dinamiko ter so segmentirano in ciljano zajemale vse starostne 
skupine uporabnikov. Skupina, v kateri sodelujejo različne knjižnične službe, je skrbela za redne 
objave po področjih (npr. promocija elektronskih virov in e-knjig, domoznanskih vsebin, vsebin, 
dostopnih v video in avdio obliki,…) in promocijo dejavnosti, ki so se izvajale v živo z udeležbo 
javnosti.  

V letu 2021 smo pridobili okoli 600 novih sledilcev, pospešeno predvsem v času PR akcij, 
povezanih s selitvijo knjižnice, ko smo bili tudi najbolj aktivni na družbenih omrežjih. Facebook 
profila Mariborske knjižnice in Mariborske potujoče knjižnice spremlja 75% žensk in 23% moških. 
Večina je iz Slovenije, nekaj iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Srbije, Italije, Velike Britanije, 
Argentine, Bosne in Hercegovine, Švice in drugih držav. Največ sledilcev je rezidentov Mestne 
občine Maribor, sledi Ljubljana in bližnje občine v okolici Maribora, kjer so naše občinske 
knjižnice. S starostnega vidika nam po Facebooku najbolj sledi populacija med 35 in 44 letom 
(32%), sledijo 45-54 let (23%), 25-34 let (20%), 55+ (11%), 65+ (7%), 18-24 let 4%, mlajših je le 
0,09%.1 Očitno je, da s Facebookom ne dosegamo mlajše populacije. Po odzivih sicer sklepamo, da 
vsebine otrokom in mladostnikom posredujejo starši.  

Opazili smo izrazito pozitiven odziv in povečano zanimanje predvsem na vsebine s področja 
domonznanstva. Zelo priljubljena je postala rubrika (Kult)urni potep po naših krajih, kot tudi 
objave o znanih osebnostih, povezanih z Mariborom iz spletnega leksikona Obrazi slovenskih 
pokrajin, ki sodijo med najbolj brane, deljene in všečkane. V letošnjem letu nam je uspelo dvigniti 
doseg naših objav na Facebooku iz povprečno 23 tisoč na 30 tisoč mesečno. V mesecu oktobru, ko 
smo izvajali PR kampanjo, povezano s selitvijo knjižnice, se je doseg našega profila dvignil na več 
kot 55 tisoč.2 

 

 

                                                 
1 Podrobno glej v infografiki Audience fb_insta 
2 Nihanja dosega na Facebook in Instagram profilih v letu 2021 so razvidne na priloženeni infografiki 
Rezultati_fb_insta   
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Promocijsko in informativno gradivo 

- Mesečni vodniki po prireditvah (SKOVIK), tiskana vabila, razglednice in plakati za 
posamezne prireditve 

- Obvestila knjižničnega cikla (mesečno) 
- Seznami novosti v elektronski obliki, anotacije (spletna stran) 
- Poletni urnik 2021  
- Dežniki za Bralno značko za odrasle 
- Plakat, razglednice za Pravljični dan 
- Promocija na spletni strani in socialnih omrežjih Mariborske knjižnice 
- Citylight plakati za projekt Knjižna ozimnica 
- Spletne in radijske objave 
- Letno poročilo 2020 
- Program dela 2021 

 
 
Naša sodelovanja, strokovne izmenjave, konference, simpoziji 

 
Strokovna izmenjava v Mestni knjižnici Ljubljana 
Strokovne izmenjave se je 14. junija 2021 udeležila pomočnica direktorice Martina Rozman 
Salobir. Program je bil zasnovan na osnovi opredeljenih interesih področij: notranje komuniciranje 
– intranet, politika notranjega komuniciranja, protokoli priprave in distribucija prireditev in 
dogodkov po mreži, samopostrežni prevzem rezerviranega gradiva za uporabnike, repozitorij, 
uvajanje knjigomatov.  
Strokovne izmenjave se je udeležila tudi Maša Rampih.  Poudarek pri njenem izobraževanju je bil 
na posebnih zbirkah (Goethejev kotiček, Zdravstveni kotiček, Planinski kotiček in Hiša svetov), na 
Potujoči knjižnici, Trubarjevi hiši literature, vračilih v drugih enotah in naročanju gradiva na drugo 
lokacijo. Spoznala je tudi Slovansko knjižnico in Knjižnice Polje ter prireditve in izobraževanja v 
MKL. 
 
Prispevki sodelavcev na posvetih in srečanjih 

- 21. april 2021. Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Simpozij 
Ugriznimo v zlate hruške, prek videokonferenčnega sistema Zoom. Dr. Sabina Fras 
Popović 

- 13. maj 2021. Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS: Knjižničar knjižničarju sedmič – Dan 
dobrih praks. 13. maj 2021, prek videokonferenčnega sistema Zoom. Dr. Sabina Fras 
Popović predstavila projekt »športajmoinberimo. 

- 8. oktober 2021. ABC bralne pismenosti III, prek videokonferenčnega sistema Zoom. Dr. 
Sabina Fras Popović: Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici: 
negovanje strokovne samozavesti pri spodbujanju bralne pismenosti 

- 22. oktober 2021. 8. Glazerjev posvet, 1. del – soorganizacija in moderiranje posveta; 
referat mag. Nine Hriberšek Vuk: Ruše in Ruško v zbirkah Mariborske knjižnice 

- 10. november 2021. Mednarodno srečanje - Obisk nizozemskih knjižničarjev v Narodni in 
univerzitetni knjižnici. Mag. Barbara Kovář v angleškem jeziku predstavila Storitve 
Mariborske knjižnice za uporabnike s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine. 
Vsebino sta v slovenskem jeziku pripravili Dragana Lujić in Nataša Konec. 

- 15. november 2021. Kulturni bazar, sodelovanje Pionirske – Centra za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo in Centra za spodbujanje bralne pismenosti pri predstavitvi 
vrednotenja mladinske književnosti. Dr. Sabina Fras Popović 

- 15. november 2021. Kulturni bazar, sodelovanje Centra za spodbujanje bralne pismenosti 
pri predstavitvi  projekta #športajmoinberimo. Dr. Sabina Fras Popović 
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- 23. – 25. november 2021. Revija Otrok in knjiga in društvo Bralna značka Slovenije: 
Simpozij Motiviranje najstnikov zadnjega triletja OŠ in prvih dveh let srednje ali poklicne 
šole za prostočasno branje: dr. Sabina Fras Popović: »športajmoinberimo: spodbujanje 
branja pri mladih športnicah in športnikih; Darka Tancer Kajnih: Okrogla miza z 
mladostniki 

- 7. in 9. december 2021. Bralna kultura kot podstat kulture vodenja knjižnice, vabljeno 
predavanje pri predmetu Upravljanje knjižnic. Videokonferenčni sistem Zoom. UL, FF, 
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Dr. Sabina Fras Popović 

- 17. december 2021. 8. Glazerjev posvet, 2. del – soorganizacija in moderiranje posveta; 
referat Anke Rogina: Obrazi slovenskih pokrajin in osebe z Ruškega 
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9 PROGRAM OBMOČNOSTI 
 
Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica (OOK) koordinira izvajanje knjižnične 
dejavnosti na območju Mariborske knjižnice, Knjižnice Lenart in Knjižnice Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica. Domoznansko dejavnost usklajuje tudi z Univerzitetno knjižnico Maribor 
(UKM). 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora gradiva 

Ministrstvo za kulturo je tudi v letu 2021 v okviru financiranja nakupa povečanega in 
zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva dajalo prednost nabavi elektronskih podatkovnih zbirk, 
za kar smo prejeli sredstva v višini 12.200 EUR, tj. 100 EUR manj kot leta 2020. Uporabnikom 
Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju smo tako  omogočali oddaljen dostop do 
elektronskih virov IUS-info in FinD-info, Encyclopaedia Britannica in zbirke časopisov in revij 
PressReader. V času koronavirusne bolezni v državi smo podatkovne zbirke še posebej 
promovirali. 
Omogočali smo brezplačno medknjižnično izposojo med vsemi tremi knjižnicami na območju. 
Medknjižnična izposoja na območju se je v primerjavi z letom 2020 nekoliko povečala.  
Uporabnikom smo posredovali 147 enot gradiva (leto prej 116 enot). 
 
Strokovno sodelovanje s knjižnicama na območju 

Zdravstveno stanje v državi zaradi koronavirusne bolezni je tudi v letu 2021 močno vplivalo na 
strokovno sodelovanje s Knjižnico Lenart in Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Večina 
komunikacij je potekala le po e-pošti in telefonu. Kljub temu smo se trudili, da bi čim bolje 
prepoznali njune potrebe in se nanje odzvali. Izvedli smo en sestanek s knjižnicama na območju 
preko aplikacije Zoom, na katerem smo obravnavali tekoče delo in program dela za leto 2022. 
Zaradi zdravstvene situacije pa smo morali že drugo leto zapored odpovedati delavnico za 
izmenjavo dobrih praks med knjižnicami na območju.  
 
Delo Centra za spodbujanje bralne pismenosti je potekalo intenzivno. Za čim boljši prenos 
informacij, boljše sodelovanje pri skupnih projektih, načrtovanju in izvajanju raziskav, je Center 
skupini koordinatorjev OOK podal pobudo za imenovanje Delovne skupine območnih 
koordinatorjev za spodbujanje bralne pismenosti. Pobuda je bila sprejeta, člani delovne skupine so 
bili imenovani, delovna skupina pa je 18. 6. 2021 imela svoj prvi sestanek preko Zooma. Center 
redno izvaja tudi nacionalno koordinacijo Kulturno umetnostne vzgoje (KUV) za bralno kulturo v 
splošnih knjižnicah. Center je zasnoval program in se dogovoril s predavatelji za strokovni 
dogodek ABC bralne pismenosti 3. Dogodek z naslovom Radovednost in navdušenje: ključna za 
spodbujanje bralne pismenosti? je potekal na spletu od 4. do 8. oktobra 2021 med 17. in 20. uro. 
Posnetki predavanj so na voljo na naslovu https://www.mb.sik.si/abc-bralne-pismenosti-3.html. Za 
najavo in promocijo dogodka smo pripravili serijo podcastov, dostopni so na odjemalcih podcastov 
in na https://www.mb.sik.si/podcasti.html.  Center je tudi v letošnjem letu v sodelovanju z 
Olimpijskim komitejem Slovenije pripravil  izvedbo programa #športajmoinberimo. Program je bil 
izpeljan v sodelovanju petih osrednjih območnih knjižnic, dogodki so se zvrstili v Kopru 
(10.9.2021), v Kranju (14.9.2021), v Murski Soboti (17.9.2021), v Mariboru (28.9.2021) in v 
Novem mestu (30.9.2021). Nekaj utrinkov je dostopnih na 
https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimoprojekt.html  in na 
https://www.facebook.com/TelevizijaMaribor/videos/1745410662516037. Na portalu 
Knjižničarske novice je bil projekt predstavljen v začetku septembra, takrat so bili najavljeni tudi 
dogodki (https://knjiznicarske-novice.si/novica/910/pokazi), projekt pa je bil predstavljen  tudi v 
reviji Bukla (https://www.bukla.si/revija-bukla/vse-ima-svoj-zacetek-in-konec-razen-klobase-ta-
ima-dva-konca.html). 
 
Nadaljevali smo z vodenjem skupine informatikov in sistemskih administratorjev OOK. Skupina se 
je sestala štirikrat. Člani skupine operativne zadeve rešujejo sproti, večinoma s komunikacijo po e-

https://www.mb.sik.si/abc-bralne-pismenosti-3.html
https://www.mb.sik.si/podcasti.html
https://www.mb.sik.si/sportajmoinberimoprojekt.html
https://www.facebook.com/TelevizijaMaribor/videos/1745410662516037
https://knjiznicarske-novice.si/novica/910/pokazi
https://www.bukla.si/revija-bukla/vse-ima-svoj-zacetek-in-konec-razen-klobase-ta-ima-dva-konca.html
https://www.bukla.si/revija-bukla/vse-ima-svoj-zacetek-in-konec-razen-klobase-ta-ima-dva-konca.html
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pošti. Skupina je pripravila nov, posodobljen vprašalnik za popis IKT opreme, ki bo izveden v 
začetku leta 2022. Programski odbor je pripravil drugi eFest, ki je potekal med 28. in 30. 
septembrom 2021 preko aplikacije Zoom 
(https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/literatura/#1603959116226-00d4f3af-ea01).  
Posnetki prispevkov so dostopni na naslovu https://video.arnes.si/?channel=87kl1bnj35sx.  
 
Skupni spletni portal slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si (https://www.knjiznice.si/) je 
normalno deloval. V Mariborski knjižnici smo izvajali naloge glavnega uredništva. V okviru 
interventne covid delovne skupine OOK smo zasnovali in vzpostavili stran Knjižnice v novi 
realnosti (https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/) s podstranema Knjižnice 
med epidemijo in Mediji o knjižnicah. Za potrebe objave smo zbrali statistične podatke ter izvedli 
anketo med knjižničarji. Vsebine na portalu sicer redno dopolnjujemo in posodabljamo. Po 
podatkih iz Google analytics je portal v letu 2021 obiskalo 14.186 uporabnikov (v l. 2020 12.710 
uporabnikov), strani pa so si ogledali 50.606-krat (lani 51.555-krat). 
 
V okviru portala Obrazi slovenskih pokrajin (https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/), skupnega 
slovenskega biografskega leksikona, smo opravljali naloge regionalnega uredništva za Štajerce. 
Vanj smo prispevali osem novih biografij. Dopolnjevali in popravljali smo podatke, predvsem 
spletne povezave, v že objavljenih biografijah. Preko vnosnega obrazca na portalu je 7 
obiskovalcev predlagalo izdelavo biografije za 12 oseb, od tega smo objavili tri biografije. Da bi 
čim bolj promovirali portal, smo pripravili 50 kratkih opisov oseb in jih enkrat tedensko objavljali 
na Facebook strani Mariborske knjižnice. Portal smo predstavili tudi na domoznanskem 
Glazerjevem posvetu, 17. decembra v Selnici ob Dravi. Opise, ki smo jih vnesli v Mariborski 
knjižnici, so si obiskovalci portala ogledali 39.710-krat, vse opise, ki so uvrščeni v leksikon 
Štajerci, pa so si ogledali 43.832-krat.  
 
Prav tako smo kot regionalni urednik sodelovali na portalu Dobreknjige.si. Štiri vnašalke iz 
Mariborske knjižnice in dve vnašalki iz Knjižnice Lenart so skupaj vnesle 45 novih opisov 
priporočenih knjig. Zadovoljni smo z obiski naših vsebin na portalu, saj je bilo v letu 2021 
zabeleženih 139.728 (predlani 127.316) ogledov.  
 
Tabela 50: Vsebina in obisk portala Dobre knjige 
Knjižnično območje Aktivni 

vnašalci 
2021 

Število 
zapisov 

31.12.2020 

Št. zapisov 
31.12.2021 

Prirast 
zapisov v 

2021 

Ogledi v 
letu 2021 

Št. ogledov 
do 

31.12.2021 
Osrednjeslovensko  25 1.115 1.301 186 785.503 3.321.506 
Dolenjsko  7 304 362 58 242.317 990.035 
Obalno-kraško  5 557 619 62 334.663 1.597.679 
Goriško  8 515 575 60 396.306 1.731.316 
Gorenjsko  3 279 311 32 187.712 668.820 
Pomursko  1 87 104 17 40.784 414.432 
Štajersko  6 280 325 45 194.299 761.128 
Koroško  6 53 87 34 62.117 180.411 
Celjsko-zasavsko  3 304 329 25 175.443 754.747 
Spodnjepodravsko  2 79 89 10 74.116 245.815 
Oddelek za bibliotekarstvo 
FF UL 12 60 92 32 62.802 146.396 

SKUPAJ   78 3.633 4.194 561 2.556.062 10.812.285 
 
Koordinacija domoznanske dejavnosti 

S predstavniki obeh knjižnic na območju in UKM smo koordinirali pridobivanje novih 
domoznanskih serijskih publikacij, predvsem občinskih in krajevnih glasil. Domoznansko gradivo 
smo bibliografsko obdelovali. Kreirali ali redigirali smo 41 normativnih zapisov za avtorje in 
korporacije z našega območja. Dogovarjali smo se o digitalizaciji in objavi digitaliziranih gradiv.  

https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/literatura/#1603959116226-00d4f3af-ea01
https://video.arnes.si/?channel=87kl1bnj35sx
https://www.knjiznice.si/
https://www.knjiznice.si/uporabniki/knjiznice-v-novi-realnosti/
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/
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Sodelovali smo pri delu skupine za domoznanstvo OOK. Udeležili smo se delovnih srečanj: Izzivi 
in možnosti v procesu digitalizacije: moč podatkov in metapodatkov, Kaj je dobro vedeti o zaščiti 
in hranjenju domoznanskega gradiva, Obdelava in dostopnost domoznanskega gradiva v slovenskih 
knjižnicah in Pravila bibliografske obdelave rokopisnega gradiva, zapuščinskih fondov in tvorjenih 
zbirk v vzajemnem katalogu.  
 
Tabela 51: Prirast naslovov domoznanskega gradiva 

Naslovi Slovenski Tuji Skupaj Od tega primarno 
Knjige 764 31 795 127 
Neknjižno gradivo 17 7 24 1 
Serijske publikacije 82 8 90 57 
Skupaj (ni vsota) 856 45 901 184 

 
Tabela 52: Prirast izvodov domoznanskega gradiva 
Izvodi Slovenski Tuji Skupaj Od tega primarno 

Knjige 3.307 47 3.354 426 
Neknjižno gradivo 65 7 72 4 
Serijske publikacije 309 8 317 183 
Skupaj 3.681 62 3.743 613 

 
Tabela 53: Zaloga domoznanskega gradiva 
Izvodi Slovenski Tuji Skupaj Od tega primarno 

Knjige 103.461 1.390 104.851 9.832 
Neknjižno gradivo 2.869 250 3.119 418 
Serijske publikacije 2.281 44 2.325 1.383 
Skupaj 108.611 1.684 110.295 11.633 

 
Zdravstveno stanje v državi je tudi v letu 2021 vplivalo na organizacijo in izvedbo domoznanskih 
prireditev. Posvetili smo se predvsem obeležitvi tridesete obletnice slovenske osamosvojitve. 
Organizirali smo tri okrogle mize, prvo na temo pekrskih dogodkov, drugo o vojnem dogajanju na 
območju nekdanje občine Maribor in tretjo na temo pomena novinarjev in medijskega poročanja v 
tistem času. Prva okrogla miza je potekala brez občinstva, drugi dve pa z omejenim številom 
občinstva. Pričeli smo 21. maja 2021 z okroglo mizo Pekrski dogodki in njihov pomen pri 
nastajanju samostojne slovenske države. 22. junija smo v Viteški dvorani Pokrajinskega muzeja 
Maribor pripravili pogovor z naslovom Vojni dogodki na območju nekdanje Občine Maribor leta 
1991, 29. junija pa še pogovor Vojna in vojno poročanje na območju nekdanje Občine Maribor leta 
1991. Vsi trije posnetki so dostopni na YouTube kanalu Mariborske knjižnice 
(https://www.youtube.com/channel/UCOmwfUOn7P4jfwOK1xR5sKg/videos). 
 
30. septembra smo organizirali in pripravili Domoznanski pomenek na temo Kultura 
prehranjevanja in  kulinarična dediščina na območju Maribora in okoliških krajev. Dogodek je 
predstavljal zaključek natečaja za najboljši stari kuharski recept, ki smo ga pod naslovom »Brez 
krompirja ni kosila« izvedli med 17. majem in 31. avgustom 2021. Recepte smo preizkusili, 
strokovna komisija pa je med njimi izbrala najboljše tri. S tem dogodkom smo se vključili tudi v 
Dneve evropske kulturne dediščine 2021. Nekaj utrinkov je na naslovu 
https://www.mb.sik.si/kultura-prehranjevanja-in-kulinaricna-dediscina-na-obmocju-maribora.html.  
 
8. Glazerjev posvet na temo Dediščina na Ruškem smo organizirali skupaj z Društvom za razvoj 
Lira iz Ruš in v sodelovanju z Nadškofijskim arhivom Maribor, Hramom kulture Arnolda 
Tovornika in ZRC SAZU. Zaradi zdravstvenih razmer smo se odločili za dogodek v več delih. Prvo 

https://www.youtube.com/channel/UCOmwfUOn7P4jfwOK1xR5sKg/videos
https://www.mb.sik.si/kultura-prehranjevanja-in-kulinaricna-dediscina-na-obmocju-maribora.html
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srečanje smo izvedli v živo 22. oktobra, drugo pa  17. decembra, obe v Hramu kulture Arnolda 
Tovornika v Selnici ob Dravi. Nekaj utrinkov je na naslovu https://www.mb.sik.si/kako-smo-se-
imeli.html?w=Glazerjev&tp=&lk=&l=2021.  
Obvestila in utrinke z domoznanskih dogodkov smo redno objavljali na domači strani in v internem 
glasilu Mariborske knjižnice Informator. Prav tako smo v rednih rubrikah na knjižničnih družbenih 
omrežjih predstavljali in promovirali kulturne znamenitosti ter pomembne osebnosti naših krajev. 
 
Kamra, dLib, digitalizacija 

Na regijskem portalu Kamra (http://www.kamra.si) je bilo konec leta 2021 objavljenih 878 
digitalnih zbirk, ki obsegajo skupaj 49.232 multimedijskih elementov. V letu 2021 sta bili dodani 
102 novi digitalni zbirki, ki skupaj vsebujeta 7.542 novih multimedijskih elementov.  
V Albumu Slovenije je objavljenih 2.578 zapisov, od tega 142 novih v letu 2021.  
V letu 2021 je portal Kamra zabeležil 3.134.515 ogledov strani. 
 
Tabela 54: Portal Kamra – vnos vsebin in ogledi v letu 2021 
Pokrajine Digitalnih 

zbirk 
Novic Organizacij Fotografij v 

Albumu 
Slovenije 

Št. ogledov 
vseh zapisov 

v 2021 
Celjska pokrajina 20 362 2 46 536.652 

Dolenjska pokrajina 19 23 3 38 305.248  

Gorenjska pokrajina 7 6 0 0 184.256  

Goriška pokrajina 5 13 0 0 113.438 

Koroška pokrajina 4 6 0 0 155.258 

Obalno-kraška pokrajina 6 5 0 10 264.252 

Osrednjeslovenska pokrajina 17 23 0 6 425.042 

Pomurska pokrajina 1 7 0 0 65.820 

Spodnje-podravska pokrajina 5 58 0 0 157.936 

Štajerska pokrajina 15 23 7 1 138.745 

Slovenci v zamejstvu in po svetu 3 0 0 0 5.353 

Brez organizacije (uporabniki) 0 0 0 41 - 

SKUPAJ 102 526 12 142 2.352.000 

 
V Mariborski knjižnici smo na Kamri objavili dve digitalni zbirki. Zbirka 150 let v službi ljudi je 
posvečena častitljivi obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Maribor – mesto, zbirko "Na 
severu te male domovine ..." - osamosvojitveni dogodki na območju Maribora in okoliških občin pa 
smo posvetili tridesetletnici osamosvojitve. V sodelovanju s kolegico iz Pokrajinskega arhiva 
Maribor, ki je pripravila gradivo, smo v Mariborski knjižnici objavili še digitalno zbirko Ob progi 
in za progo: TVT Boris Kidrič 1863–2009. Objavili smo 22 novic o domoznanskih prireditvah in 
podatke o sedmih novih organizacijah. V Albumu Slovenije nismo objavili nobene nove 
fotografije. 
 
Sodelavke Univerzitetne knjižnice Maribor so pripravile 11 digitalnih zbirk. O pomembnih 
osebnostih govorijo zbirke: Dr. Anton Korošec, Wilhelm von Tegetthoff, Elizabeta Obolenska - 
plemkinja med knjižnimi policami, Zlata Kert; o pomembnih dogodkih govorijo: Koroški plebiscit 
1920, Pekre: tu se je začelo, Zeppelin nad Mariborom 12. julija 1931, pa še zbirke o pomembnih 
spomenikih ali stavbah: Spomenik NOB na Trgu svobode v Mariboru, Kužno znamenje: 340 let od 
postavitve Zlate Marije v času kuge, Od društvene do univerzitetne knjižnice v Mariboru ter Čas 
hiti - koledarji iz Zbirke drobnih tiskov UKM. Kolegica iz Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica je objavila digitalno zbirko Dober tek!.  
 

https://www.mb.sik.si/kako-smo-se-imeli.html?w=Glazerjev&tp=&lk=&l=2021
https://www.mb.sik.si/kako-smo-se-imeli.html?w=Glazerjev&tp=&lk=&l=2021
http://www.kamra.si/
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Skupaj smo tako v knjižnicah štajerskega območja v letu 2021 objavili 15 novih digitalnih zbirk.  
Obiskovalci portala so si vsebine, ki so jih doslej prispevale organizacije iz Štajerske pokrajine, v 
letu 2021 ogledali 138.745-krat. Digitalna zbirka Po sledeh Tovarne avtomobilov in motorjev 
Maribor (TAM), ki smo jo 2013 kreirali v naši knjižnici, je bila v letu 2021 peta najbolje 
obiskana digitalna zbirka na portalu, zabeležila je 18.696 ogledov. Ta zbirka je tudi najbolje 
obiskana zbirka na portalu, saj je v celotnem času od objave do konca leta 2021 zabeležila že 
160.561 ogledov. Zelo odmevna je še zbirka Pokrajinskega arhiva Maribor Maribor v letu 1965, ki 
je enajsta najbolje obiskana zbirka v letu 2021 in deveta najbolje obiskana zbirka od objave; skupaj 
je zabeležila 66.932 ogledov. 
 
Na portalu dLib (Digitalna knjižnica Slovenije) smo objavili 2 letnika revije Otrok in knjiga s 
pripadajočimi članki, skupaj 137 enot. Vseh objavljenih gradiv konec leta 2021 je skupaj 1.617 
enot, od tega 48 knjig, 39 zvezkov časopisja, 79 enot zgodovinskega časopisja, 1.441 enot 
znanstvenega časopisja in 10 enot slikovnega gradiva.  
 
Projekti digitalizacije so potekali v vseh knjižnicah na območju in v UKM. V Mariborski knjižnici 
smo nadaljevali digitalizacijo revije Lovec, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je 
nadaljevala  digitalizacijo zbirke člankov o kulturni dediščini ter zbirke literarnih del lokalnih 
avtorjev. Knjižnica Lenart je digitalizirala zbirko del Davorina Poliča, Univerzitetna knjižnica 
Maribor pa je nadaljevala z digitalizacijo starejše mariborske periodike. 
 
Usmerjanje izločenega gradiva z območja 

V letu 2021 smo NUK-u v pregled poslali 38 seznamov izločenega knjižničnega gradiva (15.369 
izvodov oz. 13.189 naslovov). Prejeli smo zahtevke za 154 knjig, ki smo jih v NUK tudi oddali. Iz 
Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica smo prejeli en seznam izločenega knjižničnega 
gradiva, s katerega nismo izbrali nobenega gradiva za našo zbirko. 
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10 FINANČNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
10.1 Pojasnila k računovodskemu poročilu 

 
Mariborska knjižnica se uvršča med pravne osebe javnega prava, določene uporabnike enotnega 
kontnega načrta, s šifro proračunskega uporabnika 37273.  Deluje kot javni zavod na področju 
kulture, skladno z določbami Zakona o knjižničarstvu in Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo. Ustanoviteljice zavoda so Mestna občina Maribor, občine Duplek, Hoče-Slivnica, 
Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram ter Starše. 
 
Pri organiziranju in vodenju finančnega poslovanja in sestavljanju računovodskega poročila smo 
poleg Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica  (MUV, št. 8/05, 16/06 in 17/09) 
upoštevali predvsem naslednje predpise: 

- Zakon o javnih financah (URL RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU, 110/02, 
127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13 in 13/18), 

- Zakon o računovodstvu (URL RS, št. 23/99 in 30/02), 
- Pravilnik o računovodstvu Mariborske knjižnice,  
- Slovenske računovodske standarde (URL RS, št. 95/15, 74/16 in 23/17), 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (URL RS,  št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 
104/10, 104/11, 80/19 in 153/21), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(URL RS,  št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 
82/18), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (URL RS,  št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 
84/16, 75/17,82/18, 79/19, 10/21 in 203/21), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (URL RS, št. 117/02, 134/03, 108/13 in 100/15), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (URL RS,  št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 

Računovodsko poročilo, predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, obsega: 
1.  Bilanco stanja s prilogama: 

- stanje in gibanje neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

2.  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami: 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

Prihodke in odhodke knjižnice merimo in razčlenjujemo v skladu z Zakonom o računovodstvu, 
Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava in računovodskimi standardi. Pri razvrstitvi prihodkov na javno službo in tržno 
dejavnost upoštevamo opredelitev Ministrstva za kulturo in navodilo Ministrstva za finance. Po 
Zakonu o davku na dodano vrednost smo zavezanci za obračun davka na dodano vrednost. Po 
predpisih izračunavamo odbitni delež, ki je za leto 2021 znašal 1 %. Identifikacijska številka za 
potrebe davka na dodano vrednost je SI99698722. 
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V knjigovodskih evidencah izkazujemo prihodke in odhodke po vrstah in namenih, ločeno 
prihodke in odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo, ločeno na tiste, ki se nanašajo 
na javno službo, in na tiste, ki se nanašajo na prodajo proizvodov in storitev na trgu in na druge 
vire. 
Prihodke knjižnice tvorijo: 

- javni prihodki, za opravljanje dejavnosti javne službe po vrstah in namenih (proračunske 
dotacije občin ustanoviteljic in drugih občin ter ministrstev),  

- nejavni prihodki, pridobljeni z opravljanjem javnih služb (kamor sodijo predvsem: 
zamudnine, opomini, članarine, odškodnine za gradivo, medknjižnična izposoja, 
rezervacije gradiva, uporaba računalnika, poizvedbe, strokovno svetovanje,  izdaja 
publikacij, knjigoveške storitve, fotokopiranje, prejete donacije za pokrivanje stroškov 
javne službe), 

- prihodki od prodaje blaga in storitev,  
- prihodki od financiranja, 
- drugi prihodki, 
- prevrednotovalni poslovni prihodki. 

 
V knjižnici nimamo organiziranega posebnega stroškovnega knjigovodstva, stroške vodimo na 
analitičnih kontih glavne knjige v knjigovodstvu oziroma v pomožnih evidencah 
izvenknjigovodsko. Stroške osrednje in krajevnih knjižnic ter projektov vodimo na posameznih 
stroškovnih mestih. Skupne naloge vodimo na enem stroškovnem mestu in jih konec leta 
razvrščamo na posamezne financerje po kriteriju števila prebivalcev. Stroške bibliobusa prav tako 
vodimo na enem stroškovnem mestu in jih po financerjih razdelimo ob zaključku poslovnega leta. 
Pri izračunu deležev za financiranje skupnih nalog in bibliobusa  smo upoštevali določbe Odloka o 
ustanovitvi po katerem smo deleže občin izračunali glede na število prebivalcev, objavljeno na 
spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. V okviru skupin naravnih vrst stroškov 
posamezne vrste stroškov knjigovodsko evidentiramo na analitičnih kontih, prilagojenih za potrebe 
knjižnice. 
Stroške evidentiramo po naravnih vrstah, v okviru naslednjih skupin: 

- stroški materiala, 
- stroški storitev, 
- amortizacija, 
- rezervacije,  
- stroški dela, 
- drugi stroški. 

 
10.2 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Poslovanje knjižnice smo financirali s sredstvi občin ustanoviteljic in občin pogodbenih partneric. 
Za delovanje bibliobusa sta sredstva  prispevali še Občina Oplotnica in Impol Slovenska Bistrica.  
Nakup knjižničnega gradiva je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo, v celoti je ministrstvo 
zagotovilo sredstva za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice in delež za nabavo IKT opreme. 
Javna agencija za knjigo je sofinancirala izdajo revije Otrok in knjiga in izvedbo Pravljičnega dne.  
Poleg proračunskih sredstev, občinskih in državnega proračuna, smo izvajanje knjižnične 
dejavnosti financirali tudi s sredstvi iz nejavnih virov (z zaračunavanjem storitev iz opravljanja 
javne službe  in prodaje blaga in storitev na trgu - lastni prihodki) in donacij.  
 
Pogodbe o financiranju dejavnosti so bile sklenjene do maja. Usklajen program dela je bil potrjen  
na seji sveta knjižnice  20.5.2021.  
 
Nekatere občine pozno sprejmejo proračune, ne zagotavljajo začasnega financiranja, pogosto pa 
tudi po podpisu pogodb zamujajo z nakazili sredstev. V prvih mesecih leta smo zaradi tega imeli 
težave s poravnavo obveznosti. Težave z nerednim dotokom finančnih sredstev smo premostili s 
prenosom likvidnih sredstev preteklih obdobij in z lastnimi prihodki. Hkrati smo prilagodili 
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poslovanje, nabavo knjižničnega gradiva ter naročila materialov in storitev. Nekatere obveznosti pa 
smo poravnali tudi z zamudo.  
 
Na vseh področjih poslovanja skrbimo, da delo opravimo v skladu s predpisi. Sestavni del 
Pravilnika o računovodstvu Mariborske knjižnice so Navodila o ravnanju in kroženju 
knjigovodskih listin. Z doslednim upoštevanjem navodil se trudimo, da morebitne nepravilnosti 
zmanjšamo na minimum. Sledimo ciljem, zastavljenim v sprejetem letnem programu dela, in jih 
realiziramo v okviru odobrenih sredstev financerjev ter v kombinaciji z lastnimi sredstvi. 
 
V letu 2021 smo kljub nepredvidljivi situaciji zaradi epidemije Covid 19 in potrebnim 
prilagoditvam organizacije dela zaradi selitve izposoje in skupnih služb na začasne lokacije, v času 
gradnje nove knjižnice na Rotovškem trgu, poslovali gospodarno in učinkovito, saj smo z 
razpoložljivimi sredstvi realizirali večino zastavljenih ciljev in leto uspešno zaključili. Porabo smo 
prilagodili realiziranim prihodkom. Realizacija prihodkov in odhodkov je bila v pogodbenih 
okvirih  in v skladu s finančnim načrtom, potrjenim na svetu knjižnice.  
 
Prejeta sredstva, vključno s sredstvi za nabavo knjižničnega gradiva in opreme, so v letu 2021 
znašala 4.657.076 EUR in so bila v primerjavi z letom 2020 višja za 9,24 %.  Občine so prispevale 
82,7 % sredstev, državni proračun 12,12 %  sredstev in lastna sredstva od zaračunavanja storitev 
javne službe  so znašala 5,18 %.  Izdatki so znašali 4.599.695 EUR in so višji za 10,15 % glede na 
leto 2020. Za pokritje celotnih izdatkov so občine prispevale 83,74 % sredstev, državni proračun 
12,27 % sredstev, iz lastnih sredstev smo pokrili 4,0 % vseh odhodkov. 
 
Z zaračunavanjem storitev uporabnikom smo v letu 2021 iz nejavnih virov, po pokritju obveznosti 
za davek, ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 56.969,27 EUR. Presežek je posledica 
varčevanja na postavkah materialnih stroškov in storitev, saj si le na ta način zagotovimo sredstva 
za nakup prepotrebne opreme. Porabljen bo v okviru opravljanja knjižnične dejavnosti kot javne 
službe. Namenjen bo nakupu  knjižnične in računalniške opreme za izvedbo knjižnične dejavnosti 
oziroma pokrivanju amortizacije te opreme v prihodnjih letih, v skladu z zakonodajo.  
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Celotni proračun leta 2021 

PRIHODKI REALIZACIJA 
2021 

POGODBE 
2021 

PLAN 2021 REALIZACIJA 
2020 

REALIZACIJA 
2019 

indeks    
realizaci
ja 21/20 

indeks 
realizaci

ja 21 /  
pogodba 

21 

I. PRIHODKI SKUPAJ 4.657.076,24 4.670.185,14 5.401.095,19 4.263.231,76 4.081.098,10 109,24 99,72 
A. Prihodki za izvajanje javne 
službe 4.657.076,24 4.670.185,14 5.401.095,19 4.263.231,76 4.081.098,10 109,24 99,72 
1. Prihodki iz proračunov 4.415.805,73 4.431.755,14 5.127.095,19 4.036.807,13 3.783.967,56 109,39 99,64 
1.1 Prihodki iz proračunov lokalnih 
skupnosti 3.851.563,84 3.855.732,25 4.658.041,53 3.772.956,24 3.535.362,25 102,08 99,89 

Prihodki od Mestne občine Maribor 3.142.922,70 3.128.913,53 3.589.133,82 3.075.700,93 2.847.862,78 102,19 100,45 
Prihodki od Občine Duplek 71.684,88 69.863,00 99.335,21 69.716,23 65.649,66 102,82 102,61 
Prihodki od Občine Hoče Slivnica 101.854,00 110.316,10 143.257,37 100.380,95 87.257,13 101,47 92,33 

Prihodki od Občine Kungota 27.040,00 27.040,00 36.702,43 26.190,00 30.166,92 103,25 100,00 
Prihodki od Občine Lovrenc na 
Pohorju 51.230,92 51.333,00 64.622,48 44.198,00 59.247,82 115,91 99,80 

Prihodki od Občine Miklavž na 
Dravskem Polju 49.507,00 49.507,00 53.078,34 47.623,00 45.513,00 103,96 100,00 
Prihodki od Občine Pesnica 63.437,59 64.929,25 82.147,25 60.725,66 59.878,14 104,47 97,70 

Prihodki od Občine Rače Fram 54.200,00 54.200,00 57.980,82 53.700,00 36.500,00 100,93 100,00 
Prihodki od Občine Ruše 123.677,35 134.454,12 133.356,92 121.331,17 133.092,21 101,93 91,98 
Prihodki od Občine Selnica ob 
Dravi 37.500,00 37.500,00 65.262,21 37.500,00 37.500,00 100,00 100,00 
Prihodki od Občine Starše 20.500,00 20.500,00 31.209,19 15.000,00 15.000,00 136,67 100,00 

Prihodki od Občine Šentilj 96.505,81 95.672,66 133.421,90 110.629,23 105.223,39 87,23 100,87 
Prihodki od Občine Oplotnica 5.097,30 5.097,30 5.097,30 4.846,41 5.001,94 105,18 100,00 
Prihodki od Slovenske Bistrice-
Impol 5.406,29 5.406,29 5.406,29 5.414,66 5.588,69 99,85 100,00 
Prihodki za prioritetne  investicije 
in opremo-občine 1.000,00 1.000,00 158.030,00 0,00 1.880,57   100,00 

1.2 Prihodki iz državnega proračuna 564.241,89 576.022,89 469.053,66 263.850,89 248.605,31 213,85 97,95 
Prihodki od Ministrstva za kulturo 277.917,00 275.581,00 390.076,00 237.634,00 213.098,76 116,95 100,85 

Prihodki od drugih ministrstev         
( JAK, MIZŠ, javna dela, Covid 19)  281.374,89 300.441,89 73.977,66 26.216,89 32.315,55 1.073,26 93,65 
Prihodki za investicije in opremo-
MzK 4.950,00 0,00 5.000,00 0,00 3.191,00     

2. Drugi prihodki za izvajanje javne 
službe (lastna sredstva) 241.270,51 238.430,00 274.000,00 226.424,63 297.130,54 106,56 101,19 
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 241.244,18 237.430,00 273.000,00 226.329,02 297.019,81 106,59 101,61 
Prihodki od  donacij 26,33 1.000,00 1.000,00 95,61 110,73 27,54 2,63 

3. Prihodki od prodaje blaga in 
storitev na trgu (lastna sredstva) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Prihodki od najemnin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
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ODHODKI               

II. ODHODKI SKUPAJ 4.599.695,38 4.670.185,14 5.401.095,19 4.175.893,98 4.062.195,31 110,15 98,49 
1. Odhodki za izvajanje javne 
službe 4.599.695,38 4.670.185,14 5.401.095,19 4.175.893,98 4.062.195,31 110,15 98,49 
A.,B.  Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 3.263.794,52 3.467.626,49 3.298.582,18 2.954.640,18 2.875.023,36 110,46 94,12 
Plače - I. bruto 2.556.189,99 2.687.433,89 2.511.323,78 2.317.903,77 2.232.625,16 110,28 95,12 

Prispevki  na plače 398.700,34 432.868,19 405.619,71 364.784,80 360.115,88 109,30 92,11 
Drugi osebni prejemki 223.291,47 245.712,13 246.788,93 209.572,25 213.773,09 106,55 90,88 
Dodatno pokojninsko zavarovanje 39.810,54 39.277,64 40.035,97 38.917,29 39.447,26 102,30 101,36 

Javna dela 45.802,18 62.334,64 94.813,79 23.462,07 29.061,97 195,22 73,48 

C. Izdatki za blago in storitve 
(materialni stroški) 667.982,72 587.295,65 746.063,01 554.638,80 597.740,50 120,44 113,74 

Funkcionalni stroški objektov 
(splošni neprogramski stroški) 457.253,21 389.857,00 453.237,00 362.843,80 351.857,75 126,02 117,29 
Funkcionalni stroški redne 
dejavnosti (splošni programski 
stroški) 179.859,66 161.740,65 229.826,01 161.994,28 180.031,29 111,03 111,20 

Programski stroški redne dejavnosti  30.869,85 35.698,00 63.000,00 29.800,72 65.851,46 103,59 86,48 

J. Investicijski odhodki 667.918,14 615.263,00 1.356.450,00 666.615,00 589.431,45 100,20 108,56 

Knjižnično gradivo 645.044,85 614.263,00 1.168.420,00 615.118,15 578.470,99 104,87 105,01 
Oprema in investicijsko 
vzdrževanje 22.873,29 1.000,00 188.030,00 51.496,85 10.960,46 44,42 2.287,33 

2. Odhodki iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu (tržni odhodki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Davek od dohodka 411,59 0,00 0,00 558,64   73,68   

Razlika prihodki-odhodki 56.969,27 0,00 0,00 86.779,14 18.902,79 65,65   

 
 
10.3 Pregled prejetih in porabljenih sredstev 

 
Vsa prejeta sredstva 

  2021 2020 2019 indeks 
20/21 

Prejeta sredstva  4.657.076,24 4.263.231,76 4.078.098,10 109,24 

Občine 3.851.563,84 3.772.956,24 3.535.362,25 102,08 

Ministrstvo za kulturo              283.686,67 237.634,00 216.289,76 119,38 

Javna agencija za knjigo 11.500,00 11.000,00 13.000,00 104,55 

Zavod RS za zaposlovanje - JD 30.204,04 12.891,79 18.565,55 234,29 

ESS - zaposlovanje mladih 0,00 0,00 750,00 0,00 

Covid-19-sredstva države 238.851,18 2.325,10 0,00 10.272,73 

Lastna sredstva 241.270,51 226.424,63 294.130,54 106,56 
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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 2.536.406,87 426.515,83 180.000,00 0,00 3.142.922,70 81,60 
Občina Duplek 63.434,37 3.250,51 5.000,00 0,00 71.684,88 1,86 
Občina Hoče Slivnica 75.037,20 16.816,80 10.000,00 1.000,00 102.854,00 2,67 
Občina Kungota 14.129,10 5.310,90 7.600,00 0,00 27.040,00 0,70 
Občina Lovrenc na Pohorju 26.257,92 14.473,00 10.500,00 0,00 51.230,92 1,33 
Občina Miklavž  20.245,00 7.612,00 21.650,00 0,00 49.507,00 1,29 
Občina Pesnica 37.739,72 15.697,87 10.000,00 0,00 63.437,59 1,65 
Občina Rače Fram 22.204,07 6.995,93 25.000,00 0,00 54.200,00 1,41 
Občina Ruše 83.655,35 13.660,00 26.362,00 0,00 123.677,35 3,21 
Občina Selnica ob Dravi 35.000,00 0,00 2.500,00 0,00 37.500,00 0,97 
Občina Starše 11.901,37 3.598,63 5.000,00 0,00 20.500,00 0,53 
Občina Šentilj 73.770,84 17.734,97 5.000,00 0,00 96.505,81 2,51 
Občina Oplotnica 2.791,20 2.306,10 0,00 0,00 5.097,30 0,13 
Občina Slovenska Bistrica -
Impol 2.791,20 2.615,09 0,00 0,00 5.406,29 0,14 

Skupaj občinski proračuni 3.005.364,21 536.587,63 308.612,00 1.000,00 3.851.563,84 100,00 
 
 
Sredstva iz državnega proračuna 

Ministrstvo/postavka 

Plače in 
osebni 

prejemki 
Materialni 

stroški 
Knjižnično 

gradivo 
Investicije-

oprema Skupaj Deleži 

Ministrstvo za kulturo, druga ministrstva 
knjižnično gradivo  0,00 0,00 194.151,00 0,00 194.151,00   
program nalog OOK 60.000,00 12.385,67 12.200,00 0,00 84.585,67   
nakup IKT opreme 0,00 0,00 0,00 4.950,00 4.950,00   
skupaj 60.000,00 12.385,67 206.351,00 4.950,00 283.686,67 50,28 
Javna agencija za knjigo RS 
JAK - Revija Otrok in knjiga 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00   
JAK -  pravljični večer 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00   
skupaj 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 2,04 
Ministrstvo za finance             
stroški dela - ukrepi po PKP 238.851,18 0,00 0,00 0,00 238.851,18 42,33 
Zavod RS za zaposlovanje             
sofinanciranje stroškov dela-JD 30.204,04 0,00 0,00 0,00 30.204,04 5,35 

Skupaj državni proračun 329.055,22 23.885,67 206.351,00 4.950,00 564.241,89 100,00 
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Lastni prihodki – od izvajanja javne službe in prodaje na trgu 
Vrsta 
dejavnosti Prihodek Realizacija 

2021 
Usklajen 
plan 2021 

Realizacija 
2020 

Realizacija 
2019 

Indeks    
realizacija 
21/20 

Javna služba prihodki od zamudnin (opomini) 49.695,76 40.000,00 37.673,54 52.727,38 131,91 

Javna služba prihodki od zamudnin (dnevnih) 36.870,89 30.000,00 26.248,91 41.213,24 140,47 

Javna služba prihodki od članarin  124.240,16 133.000,00 123.649,92 142.102,98 100,48 

Javna služba prihodki od fotokopij 16,00 80,00 32,60 85,95 49,08 

Javna služba prihodki od izgubljenih knjig 6.138,22 2.500,00 3.751,01 3.336,85 163,64 

Javna služba prihodki od izgubljenih izkaznic 1.912,00 3.000,00 2.320,00 5.304,38 82,41 

Javna služba prihodki od uporabe 
računalnikov 49,00 300,00 161,70 984,66 30,30 

Javna služba prihodki od prodaje odpisanih 
knjig 883,30 1.000,00 1.148,19 2.140,39 76,93 

Javna služba prihodki od knjigoveznice 47,56 100,00 64,21 128,92 74,07 

Javna služba prihodki od medknjiž. izposoje 875,00 800,00 832,00 847,00 105,17 

Javna služba prihodki od poškodov. gradiva 39,10 200,00 202,10 127,40 19,35 

Javna služba prihodki od prodaje revij in knjig 3.278,44 3.500,00 3.434,18 4.316,52 95,47 

Javna služba prihodki od donacij  26,33 1.000,00 95,61 110,73 27,54 
Tržna 
dejavnost 

prihodki od oddaje prostorov v 
uporabo 0,00 0,00 0,00 106,56   

Javna služba prihodki UTŽO-prispevki 319,80 6.000,00 6.006,50 5.764,60 5,32 

Javna služba prihodki UTŽO-šolnine 3.370,62 11.500,00 12.200,39 29.064,32 27,63 

Javna služba drugi prihodki (izobraževanje, 
strokovno svetovanje) 1.949,27 1.000,00 338,93 5.300,61 575,12 

Javna služba prihodki od bibliografskih 
zapisov 315,73 200,00 569,40 7,80 55,45 

Javna služba prihodki od rezervacij gradiva 1.631,06 1.000,00 877,50 1.277,50 185,88 

Javna služba prihodki od prodaje vrečk 108,81 100,00 125,32 262,59 86,83 

Javna služba prihodki od obdelave in opreme 
izgubljenega gradiva 1.981,80 1.000,00 1.709,90 1.382,50 115,90 

Javna služba prihodki od sodne izterjave 
dolgov 4.029,36 1.000,00 1.178,33 0,00 341,96 

Javna služba prihodki od posredovanja gradiva 
na dom 13,80 150,00 3,00 0,00 460,00 

Javna služba prihodki od medoddelčnega 
vračanja gradiva 478,50 0,00  0,00 0,00 

 

Javna služba prihodki od izvedbe dejavnosti  3.000,00 1.000,00 3.801,39 537,66 78,92 

Skupaj 241.270,51 238.430,00 226.424,63 297.130,54 106,56 
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Poraba sredstev 

  2021 2020 2019 indeks 
20/21 

Porabljena sredstva  skupaj 4.599.695,38 4.175.893,98 4.062.195,31 110,15 

Knjižnično gradivo 645.044,85 615.118,15 578.470,99 104,87 

Materialni stroški 667.982,72 554.638,80 597.740,50 120,44 

Plače  in osebni prejemki 3.263.794,52 2.954.640,18 2.875.023,36 110,46 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 22.873,29 51.496,85 10.960,46 44,42 

 
Poraba sredstev po financerjih  

Odhodki 2021 Občine Država Lastni prihodki Skupaj deleži 
Stroški dela 2.934.739,30 329.055,22 0,00 3.263.794,52 70,96 
Materialni stroški 607.212,54 23.885,67 36.884,51 667.982,72 14,52 
- funkcionalni stroški objektov                                      
(splošni neprogramski stroški) 457.253,21 0,00 0,00 457.253,21   
- funkcionalni stroški redne dejavnosti                               
(splošni programski stroški) 135.481,57 20.566,00 23.812,09 179.859,66   
- programski stroški redne dejavnosti  14.477,76 3.319,67 13.072,42 30.869,85   
Knjižnično gradivo 308.612,00 206.351,00 130.081,85 645.044,85 14,02 
Oprema in investicijsko vzdrževanje 1.000,00 4.950,00 16.923,29 22.873,29 0,50 

Skupaj odhodki 3.851.563,84 564.241,89 183.889,65 4.599.695,38 100,00 

deleži odhodkov po financerjih 83,74 12,27 4,00 100,00   
 
Poraba lastnih sredstev 

Odhodek Realizacija 
2021 

Usklajen plan 
2021 

Realizacija 
2020 

Realizacija 
2019 

Indeks real. 
20/21 

Investicije in obnova prostorov in opreme  16.923,29 0,00 2.376,65 5.888,89   

Programski stroški dejavnosti 13.072,42 18.860,24 8.578,24 46.810,16 550,04 

materialni stroški (funkcionalni stroški 
objektov) 0,00 35.539,65 5.423,93 13.558,36 0,00 

Materialni stroški (funkcionalni stroški redne 
dejavnosti) 23.812,09 84.030,11 13.089,52 50.226,95 439,02 

Stroški dela 0,00 0,00 0,00 16.332,40 0,00 

Knjižnično gradivo 130.081,85 100.000,00 110.177,15 145.410,99   

Presežek prihodkov nad odhodki  (namenjen 
nakupu opreme in pokrivanju amortizacije) 56.969,27 0,00 86.779,14 18.902,79   

davek od dohodka pravnih oseb 411,59 0,00 0,00 0,00 0,37 

Skupaj 241.270,51 238.430,00 226.424,63 297.130,54   
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10.4 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. Vsi prihodki so bili realizirani v okviru opravljanja dejavnosti javne službe. Izkaz je 
sestavljen za obdobje od 1.1. do 31.12.2021. 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 4.135.157 3.709.104 111,5 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 4.135.157 3.709.104 111,5 

  
povečanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 862 0 0  

  
zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 863 0 0  

761 prihodki od prodaje blaga in materiala 864 0 0  

  B) finančni prihodki 865 0 0  

763 C) drugi prihodki 866 1.004 12  

  Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 867 2 54  

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 0 0  

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 2 54  

  D) celotni prihodki  870 4.136.163 3.709.170 111,5 

  E) stroški blaga, materiala in storitev  871 660.435 545.418 121,1 

del 466 
nabavna vrednost prodanega materiala in 
blaga 872 0 0 

 460 stroški materiala 873 143.078 138.780 103,1 

461 stroški storitev 874 517.357 406.638 127,2 

  F) stroški dela  875 3.263.794 2.954.640 110,5 

del 464 plače in nadomestila plač 876 2.590.327 2.335.014 110,9 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 404.289 367.665 110,0 

del 464 drugi stroški dela 878 269.178 251.961 106,8 

462 G) amortizacija 879 147.005 112.554 130,6 

463 H) rezervacije 880 0 0 
 465 J) drugi stroški 881 6.622 6.526 101,5 

467 K) finančni odhodki 882 0 0 
 468 L) drugi odhodki 883 820 1.642 49,9 

  M) prevrednotovalni poslovni odhodki  884 106 1.052 10,1 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0 
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Členitev 
podskupin 
kontov 

Naziv podskupine kontov Oznaka 
za AOP 

Znesek - 
tekoče leto 

Znesek - 
predhodno 

leto 

Indeks 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 106 1.052 10,1 

  N) celotni odhodki 887 4.078.782 3.621.832 112,6 

  O) presežek prihodkov  888 57.381 87.338 65,7 

  P) presežek odhodkov  889 0 0 
 

del 80 davek od dohodka pravnih oseb 890 411 559 73,5 

del 80 
presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka  891 56.970 86.779 65,6 

del 80 
presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka  892 0 0 

 
  

presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 48.884 6.852 713,4 

  

povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število) 894 90 91 98,9 

  število mesecev poslovanja 895 12 12 100,0 
 
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 

V izkazu prihodkov in odhodkov  določenih uporabnikov za leto 2021 so prikazani prihodki za 
tekoče poslovanje knjižnice, v skladu z računovodskimi predpisi. Sredstva, namenjena nakupu 
knjižničnega gradiva in opreme, niso zajeta v izkazu prihodkov, saj so v skladu z Zakonom o 
računovodstvu in podzakonskimi predpisi vodena v bilanci stanja, v skupini 98, kot sredstva prejeta 
v upravljanje. Ob nakupu knjižničnega gradiva in opreme (osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja) se amortizacija pokriva v breme navedenih sredstev in nima vpliva na izkaz prihodkov 
in odhodkov oziroma rezultat poslovanja. 
 
Stroški dela 
Stroške dela smo obračunali v skladu z veljavno zakonodajo, Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Aneksom h Kolektivni pogodbi za kulturne 
dejavnosti v Republiki Sloveniji in drugo spremljajočo plačno zakonodajo. Stroški dela so znašali 
3.263.794,52 EUR, sredstva za izplačilo so prispevale občine ustanoviteljice in pogodbene 
partnerice. Izvajanje nalog OOK je pokrilo Ministrstvo za kulturo. Stroške dodatka za obremenitev 
zaposlenih zaradi epidemije Covid 19, je pokril državni proračun.  
 
V stroških dela so zajete naslednje postavke: plače I. bruto, prispevki na plače in  drugi osebni 
prejemki zaposlenih. Stroški dela so  predstavljali 70,96 % vseh izdatkov v letu 2021 in so bili  
10,4 % višji kot leta 2020. Povečali so se v skladu z veljavno zakonodajo, opravljena so bila redna 
napredovanja v nazive in plačne razrede. Za leto 2021 je bila izplačana redna delovna uspešnost 
zaposlenim v višini 2% v skladu s kolektivno pogodbo.   
 
Izplačan je bil dodatek za obremenitev zaradi epidemije Covid 19 za obdobje oktober – december 
2020, v višini 61.927,85 EUR   in dodatek za obdobje januar – junij 2021, v višini 165.086,67 
EUR. Sredstva  za izplačilo covid dodatka smo prejeli iz državnega proračuna. Prihodke in stroške 
dodatka za obremenitev zaradi epidemije Covid 19 smo v celoti knjižili v leto 2021. Zaradi 
navedenega so bili  v letu 2021 višji prihodki in hkrati tudi stroški dela, v enaki višini 61.927,85 
eur, kar ni vplivalo na rezultat poslovanja leta 2021. 
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Stroški dela - 2021 3.263.794,52 100,00 
- I. bruto 2.590.326,99 79,37 
- prispevki na plače 404.289,00 12,38 
- drugi izdatki za zaposlene 269.178,53 8,25 

Razdelitev drugih izdatkov 269.178,53 100,00 
- regres za letni dopust 94.843,38 35,24 
- povračila stroškov prehrane med delom 80.193,82 29,79 
- povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 38.957,62 14,47 
- jubilejne nagrade 2.945,30 1,09 
- odpravnine ob upokojitvi 10.679,07 3,97 
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega  zavarovanja 39.810,54 14,79 
- nadomestilo stroškov za delo od doma 1.748,80 0,65 

 
Materialni stroški 
Materialni stroški poslovanja so znašali 667.982,72 EUR, od tega stroški materiala 143.078,03 
EUR, stroški storitev 517.357,10 EUR in drugi materialni stroški 7.547,59 EUR. Občine so za 
pokritje materialnih stroškov prispevale 90,9 % sredstev, državni proračun 3,6 %, iz lastnih 
prihodkov smo pokrili 5,5 % materialnih stroškov. Celotni materialni stroški so bili v primerjavi z 
letom 2020 višji za 20,4 %. Povišanje je nastalo zaradi selitve v nadomestne prostore za čas gradnje 
nove knjižnice na Rotovškem trgu,  povišanja cen energentov in nekaterih materialov in storitev. 
Deleži povišanja oziroma zmanjšanja posameznih materialnih stroškov so vidni v tabelah v 
nadaljevanju. 
 
Stroški materiala 
V spodnji preglednici so prikazani stroški materiala po posameznih postavkah za leto 2021 in 
primerjava z letom 2020. Iz preglednice so razvidni deleži znotraj stroškov materiala in  primerjava 
med letoma. Celotni stroški materiala so v letu 2021 znašali  143.078,03 EUR in so bili v 
primerjavi z letom 2020 višji za 3,1 %. Največji delež stroškov materiala so predstavljali stroški 
ogrevanja, ki so znašali 51.419,69 EUR ali 35,94 % vseh stroškov materiala, sledijo jim stroški 
električne energije v višini 29.757,35 EUR oziroma 20,8 %. Zaščitna sredstva zaradi epidemije 
Covid 19, za zaposlene in uporabnike, so vključena na postavki drugi stroški materiala, znašala so 
11.123,64 EUR. 
 

  2021 Delež (%) 2020 Delež (%) Indeks 20/21 

Stroški materiala skupaj 143.078,03 100,00 138.780,16 100,00 103,1 
- knjigoveški material in material za 

opremo gradiva 13.882,46 9,70 18.182,07 13,10 76,4 

- material za izposojo 6.660,71 4,66 3.688,50 2,66 180,6 
- material za čiščenje 475,24 0,33 62,35 0,04 762,2 
- material za  vzdrževanje opreme 2.480,59 1,73 3.061,04 2,21 81,0 
- pisarniški material 4.936,36 3,45 3.294,73 2,37 149,8 
- material za prireditve in razstave 3.105,58 2,17 2.499,74 1,80 124,2 
- stroški ogrevanja 51.419,69 35,94 40.475,22 29,16 127,0 
- goriva in maziva za prevozna 

sredstva 12.893,20 9,01 9.895,44 7,13 130,3 

- električna energija 29.757,35 20,80 28.084,29 20,24 106,0 
- stroški drobnega inventarja 914,05 0,64 1.078,15 0,78 84,8 
- drugi stroški materiala 16.552,80 11,57 28.458,63 20,51 58,2 
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Stroški storitev 
Stroški storitev so v letu 2021 znašali 517.357,10 EUR in so bili v primerjavi z letom 2020 višji za 
110.718,78 EUR oziroma 27,2 %. Največji delež stroškov storitev zajemajo stroški čiščenja 
prostorov v višini 117.303,26 EUR oziroma 22,67 % vseh stroškov storitev. Stroški najemnin v 
višini 47.235,29 EUR oziroma  9,13 % vseh stroškov storitev so na tretjem mestu po stroških 
storitev. V letu 2021 so bili višji tudi drugi stroški storitev zaradi selitve enote Rotovž in oddelkov 
na nadomestne lokacije za čas gradnje nove knjižnice na Rotovškem trgu. 
Vsi stroški storitev so v nadaljevanju prikazani po postavkah, deležih in v primerjavi z letom 2020. 
 

 
2021 Delež 2020 Delež 

(%) Indeks 20/21 

Stroški storitev skupaj 517.357,10 99,8 406.638,32 100,0 127,2 
- telefonske storitve 14.424,54 2,79 13.144,11 3,23 109,7 
- stroški najetih računalniških linij 9.581,48 1,85 9.656,33 2,37 99,2 
- poštnina in kurirske storitve 17.204,63 3,33 13.625,06 3,35 126,3 
- prevozni stroški in storitve 31.041,72 6,00 0,00 0,00 0,00 
- tekoče vzdrževanje računalniške in  
komunikacijske  opreme 22.512,90 4,35 18.065,59 4,44 124,6 

- tekoče  in investicijsko vzdrževanje druge 
opreme 21.065,76 4,07 8.471,05 2,08 248,7 

- tekoče vzdrževanje in popravila vozil 7.592,90 1,47 4.249,73 1,05 178,7 
- najemnine za poslovne prostore 47.235,29 9,13 40.576,96 9,98 116,4 
- obratovalni stroški 36.013,98 6,96 22.832,56 5,61 157,7 
- storitve varovanja  zgradb in prostorov 21.979,11 4,25 22.748,58 5,59 96,6 
- stroški čiščenja 117.303,26 22,67 109.997,79 27,05 106,6 
- druge najemnine, zakupnine in licenčnine 11.460,55 2,22 10.624,59 2,61 107,9 
- nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 3.818,42 0,74 3.516,59 0,86 108,6 
- voda 2.151,45 0,42 2.102,43 0,52 102,3 
- odvoz smeti 11.224,94 2,17 10.081,72 2,48 111,3 
-  stroški medknjižnične izposoje 682,90 0,13 469,90 0,12 145,3 
- pristojbine za registracijo vozil 1.488,98 0,29 1.239,48 0,30 120,1 
- zavarovalne premije za motorna vozila 1.575,59 0,30 3.988,79 0,98 39,5 
- zavarovalne  premije za opremo 10.417,32 2,01 9.369,70 2,30 111,2 
- storitve - prireditve in razstave 10.885,03 2,10 9.010,25 2,22 120,8 
-  dnevnice 827,03 0,16 615,95 0,15 134,3 
-  nočnine 575,89 0,11 623,27 0,15 92,4 
- prevozni stroški za službena potovanja 2.604,86 0,50 1.736,54 0,43 150,0 
-  drugi izdatki za službena potovanja 288,50 0,06 116,70 0,03 247,2 
- stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.840,82 0,55 5.640,18 1,39 50,4 
- stroški zdravniških pregledov 1.058,15 0,20 430,35 0,11 245,9 
-  reprezentanca 180,80 0,03 265,47 0,07 68,1 
- stroški storitev organizacijam za plačilni promet 1.840,97 0,36 1.435,90 0,35 128,2 
-  stroški bančnih storitev 715,52 0,14 0,00  0,00 0,00 
- članarine 2.087,50 0,40 2.195,00 0,54 95,1 
-  stroški reklame in propagande 942,33 0,18 2.282,05 0,56 41,3 
- založniške in tiskarske storitve 26.475,08 5,12 24.846,84 6,11 106,6 
- drugi stroški storitev 59.194,89 11,44 30.601,47 7,53 193,4 
-  plačila po podjemnih pogodbah o delu 0,00 0,00 3.083,90 0,76 0,0 
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-  plačila po podjemnih pogodbah - posebni davek 220,27 0,04 702,76 0,17 31,3 
- plačila avtorskih honorarjev 16.879,24 3,26 18.290,73 4,50 92,3 
-  plačilo za občasno delo upokojencev 964,50 0,19 0,00 0,00 0,00  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani prihodki in odhodki po 16. 
členu pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Pri pripoznavanju prihodkov 
in odhodkov v izkazu smo upoštevali načelo denarnega toka - plačane realizacije. Podatki se vodijo 
na predpisanih evidenčnih kontih, ki niso primerljivi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov.  
 
V letu 2021 so bili realizirani prihodki po denarnem toku v višini 4.641.396 EUR, kar je 9 % več 
kot leto prej. Odhodki  po denarnem toku so znašali  4.614.502 EUR in so bili za 10 % višji kot leta 
2020. Vsi prihodki so bili realizirani v okviru opravljanja dejavnosti javne službe. Po navodilu 
Ministrstva za finance smo pod AOP 487 izkazali prihodke od oddaje premoženja v upravljanju, v 
uporabo oziroma najem zunanjim izvajalcem, ker so bile pogodbe o uporabi prostora sklenjene 
med javnim zavodom in najemnikom. Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku znaša 
26.894 EUR. V skladu z določbami Zakona o javnih financah in Zakona o fiskalnem pravilu 
izračun presežka po fiskalnem pravilu ni potreben, ker so  kratkoročne obveznosti na dan 
31.12.2021 znašale 389.433 EUR. 
 
Členitev 
kontov 

Naziv konta Oznaka za 
AOP 

Znesek                     
tekoče leto 

Znesek                                           
predhodno leto 

1 2 3 4 5 
   

I. SKUPAJ PRIHODKI  
 

401 4.641.396 4.258.783 
  1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  402 4.641.396 4.258.783 
  A. prihodki iz sredstev javnih financ  403 4.394.655 4.027.380 
  a. prejeta sredstva iz državnega proračuna  404 562.206 263.350 
del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 

porabo 
405 

350.905 95.604 
del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

investicije 
406 

211.301 167.746 
  b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 3.832.449 3.764.030 
del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 

porabo 
408 

3.524.504 3.379.053 
del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 

investicije 
409 

307.945 384.977 
  c. prejeta sredstva iz skladov socialnega   

    zavarovanja  
410 

0 0 
del 7402 prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

za tekočo porabo 
411 

0 0 
del 7402 prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

za investicije 
412 

0 
0 

  d. prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij  413 0 0 

del 7403 prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 
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Členitev 
kontov 

Naziv konta Oznaka za 
AOP 

Znesek                     
tekoče leto 

Znesek                                           
predhodno leto 

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 
246.741 231.403 

del 7102 prejete obresti 422 0 0 
del 7100 prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 
423 

0 0 
7103 prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja 
487 

0 82 
del 7141 drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 246.215 231.225 
72 kapitalski prihodki 425 500 0 
730 prejete donacije iz domačih virov 426 26 96 
731 prejete donacije iz tujine 427 0 0 
732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 
782 prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0 
783 prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega 

sklada 
489 

0 0 
784 prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje 

centraliziranih in drugih programov EU 
490 

0 0 
786 ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 
787 prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 
  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU  
431 

0 0 
7130 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 
del 7102 prejete obresti 433 0 0 
  II. SKUPAJ ODHODKI  437 4.614.502 4.198.477 
  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  438 4.614.502 4.198.477 
  A. plače in drugi izdatki zaposlenim  439 2.816.243 2.564.190 
del 4000 plače in dodatki 440 2.511.819 2.272.067 
del 4001 regres za letni dopust 441 94.843 85.796 
del 4002  povračila in nadomestila 442 116.508 106.752 
del 4003 sredstva za delovno uspešnost 443 60.613 38.278 
del 4004 sredstva za nadurno delo 444 13.487 22.317 
del 4005 plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 
del 4009 drugi izdatki zaposlenim 446 18.973 38.980 
  B. prispevki delodajalcev za socialno varnost  447 444.107 408.657 
del 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 216.065 199.688 
del 4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 184.115 166.149 
del 4012 prispevek za zaposlovanje 450 1.689 1.461 
del 4103 prispevek za starševsko varstvo 451 2.597 2.343 
del 4105 premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 
452 

39.641 39.016 
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Členitev 
kontov 

Naziv konta Oznaka za 
AOP 

Znesek                     
tekoče leto 

Znesek                                           
predhodno leto 

  C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne s.  453 621.832 570.861 
del 4020 pisarniški in splošni material in storitve 454 269.058 252.807 
del 4021 posebni material in storitve 455 32.038 41.955 
del 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 121.003 113.623 
del 4023 prevozni stroški in storitve 457 47.812 22.355 
del 4024 izdatki za službena potovanja 458 4.256 3.089 
del 4025 tekoče vzdrževanje 459 46.117 35.672 
del 4026 poslovne najemnine in zakupnine 460 64.188 57.571 
del 4027 kazni in odškodnine 461 0 0 
del 4028  davek na izplačane plače 462 0 0 
del 4029 drugi operativni odhodki 463 37.360 43.789 
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   470 732.320 654.769 
4200 nakup zgradb in prostorov 471 82 45.421 
4201 nakup prevoznih sredstev 472 18.966 0 
4202 nakup opreme 473 45.808 13.056 
4203 nakup drugih osnovnih sredstev 474 664.766 595.364 
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 2.698 928 
4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 
479 

0 0 
4209 nakup blagovnih rezerv in investicijskih zalog 480 0 0 
  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV NA TRGU  
481 

0 0 
del 400 A. plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 
482 

0 
0 

del 401 B. prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

483 
0 

0 

del 402 C. izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

484 
0 

0 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  485 26.894 60.306 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV  NAD PRIHODKI 486 0 0 
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb prikazuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter 
o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev, in prejemke iz naslova prodaje teh deležev.  V 
Mariborski knjižnici navedenih poslovnih dogodkov nismo beležili. 
 
Členitev 
kontov 

Naziv konta Oznaka 
za AOP 

Znesek - 
tekoče leto 

Znesek - 
predhodno 

leto 
1 2 3 4 5 

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  500 0 0 

7500 
prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 501 0 0 

7501 prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 
prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki 
so v lasti države ali občin 503 0 0 

7503 prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 
7504 prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 
7505 prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 
7506 prejeta vračila danih posojil  - iz tujine 507 0 0 
7507 prejeta vračila danih posojil - državnemu zboru 508 0 0 
7508 prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 
7509 prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 
751 prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 V. DANA POSOJILA  512 0 0 
4400 dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 
4401 dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 
dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin 515 0 0 

4403 dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 
4404 dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 
4405 dana posojila občinam 518 0 0 
4406 dana posojila v tujino 519 0 0 
4407 dana posojila državnemu zboru 520 0 0 
4408 dana posojila javnim agencijam 521 0 0 
4409 plačila zapadlih poroštev 522 0 0 
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 
  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA  524 0 0 
  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 525 0 0 

 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

V izkazu računa financiranja prikazujemo podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o 
odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V letu 2021 nismo imeli najetih posojil. 
 

Členitev 
kontov 

Naziv konta Oznaka 
za AOP 

Znesek - 
tekoče leto 

Znesek - 
predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE 550 0 0 

500 domače zadolževanje 551 0 0 

5001 najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 
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Členitev 
kontov 

Naziv konta Oznaka 
za AOP 

Znesek - 
tekoče leto 

Znesek - 
predhodno leto 

5002 najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA  560 0 0 

550 odplačila domačega dolga  561 0 0 

5501 odplačila dolga poslovnim bankam 562 0 0 

5502 odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 odplačila dolga državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 odplačila dolga drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE  570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA  571 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  572 26.894 60.306 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  573 0 0 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Izkaz prikazuje prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje 
blaga in storitev na trgu, razčlenjene po vrstah prihodkov in odhodkov. Stroške knjižnice, ki jih ni 
mogoče neposredno uvrstiti v dejavnost javne službe ali tržno dejavnost, delimo med dejavnosti po 
kriteriju razmerja med prihodki obeh dejavnosti. Vsi realizirani prihodki so prihodki od izvajanja 
javne službe. 
Členitev 
podskupin 
kontov 

Naziv podskupine kontov Oznaka 
za AOP 

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje 
javne službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 660 4.135.157 0 
760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 4.135.157 0 
  povečanje vrednosti zalog in nedokončane 

proizvodnje 
662 0 0 

  zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

663 0 0 

761 prihodki od prodaje blaga in materiala 664 0 0 
762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 1.004 0 
  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI  
667 2 0 
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Členitev 
podskupin 
kontov 

Naziv podskupine kontov Oznaka 
za AOP 

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje 
javne službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 0 0 
del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 2 0 
  D) CELOTNI PRIHODKI  670 4.163.163 0 

  E) STROŠKI BLAGA, MATER. IN STOR.  671 660.435 0 
del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 672 0 0 
460 stroški materiala 673 143.078 0 
461 stroški storitev 674 517.357 0 
  STROŠKI DELA 675 3.263.794 0 
del 464 plače in nadomestila plač 676 2.590.327 0 
del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 404.289 0 
del 464 drugi stroški dela 678 269.178 0 
462 G) AMORTIZACIJA 679 147.005 0 
463 H) REZERVACIJE 680 0 0 
465 J) DRUGI STROŠKI 681 6.622 0 
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0 
468 L) DRUGI ODHODKI 683 820 0 
  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI  
684 106 0 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0 0 
del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 106 0 
  N) CELOTNI ODHODKI  687 4.078.782 0 
  O) PRESEŽEK PRIHODKOV  688 57.381 0 
  P) PRESEŽEK ODHODKOV 689 0 0 
del 80 davek od dohodka pravnih oseb  690 411 0 

del 80 presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka  

691 56.970 0 

del 80 presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka  

692 0 0 

  presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 48.884 0 

 
10.5 Bilanca stanja 

V bilanci stanja so prikazani podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na koncu 
obračunskega obdobja, na dan 31.12.2021. Podatki o sredstvih in obveznostih so razčlenjeni glede 
na vrsto in ročnost. Prikazano je stanje tekočega in predhodnega leta ter primerjava, prikazana z 
indeksom rasti. 
 
Členitev 
skupine 
kontov 

Naziv skupine kontov Oznaka za 
AOP 

Znesek                    
tekoče leto 

Znesek              
predhodno 

leto  

Indeks 

1 2 3 4 5 6 

  A) dolgoročna sredstva in sredstva v 
upravljanju  

001 439.011 478.454 92 

00 neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

002 12.036 16.208 74 
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Členitev 
skupine 
kontov 

Naziv skupine kontov Oznaka za 
AOP 

Znesek                    
tekoče leto 

Znesek              
predhodno 

leto  

Indeks 

01 popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 003 1.804 1.804 100 
02 nepremičnine 004 1.012.503 1.012.503 100 
03 popravek vrednosti nepremičnin 005 677.231 646.855 105 
04 oprema in druga opredmetena osn. sredstva 006 12.839.616 12.610.446 105 

05 popravek vrednosti opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev 

007 12.749.709 12.512.044 102 

06 dolgoročne finančne naložbe 008 0 0 0 
07 dolgoročno dana posojila in depoziti 009 0 0 0 
08 dolgoročne terjatve iz poslovanja 010 3.600 0 0 
09 terjatve za sredstva dana v upravljanje 011 0 0 0 
  B) kratkoročna sredstva; razen zalog in 

aktivne časovne razmejitve 
012 543.674 567.885 96 

10 denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive 
vrednostnice 

013 216 248 87 

11 dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah 

014 273.341 252.139 108 

12 kratkoročne terjatve do kupcev 015 683 303 225 
13 dani predujmi in varščine 016 0 0 0 
14 kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 
017 258.144 307.831 84 

15 kratkoročne finančne naložbe 018 0 0 0 
16 kratkoročne terjatve iz financiranja 019 0 0 0 
17 druge kratkoročne terjatve 020 11.290 6.673 169 
18 neplačani odhodki 021 0 0 0 
19 aktivne časovne razmejitve 022 0 691 0 
  C) zaloge  023 0 0 0 
30 obračun nabave materiala 024 0 0 0 
31 zaloge materiala 025 0 0 0 
32 zaloge drobnega inventarja in embalaže 026 0 0 0 
33 nedokončana proizvodnja in storitve 027 0 0 0 
34 proizvodi 028 0 0 0 
35 obračun nabave blaga 029 0 0 0 
36 zaloge blaga 030 0 0 0 
37 druge zaloge 031 0 0 0 
  I. AKTIVA SKUPAJ  032 982.685 1.046.339 94 
99 aktivni konti izvenbilančne evidence 033 0 0 0 
  D) kratkoročne obveznosti in pasivne 

časovne razmejitve 
034 389.433 419.042 93 

20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in 
varščine 

035 52 52 100 

21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036 223.691 217.065 103 
22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 037 118.938 90.217 132 
23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 038 37.183 40.870 91 

24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta 

039 9.569 8.910 107 

25 kratkoročne obveznosti do financerjev 040 0 0 0 
26 kratkoročne obveznosti iz financiranja 041 0 0 0 
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Členitev 
skupine 
kontov 

Naziv skupine kontov Oznaka za 
AOP 

Znesek                    
tekoče leto 

Znesek              
predhodno 

leto  

Indeks 

28 neplačani prihodki 042 0 0 0 
29 pasivne časovne razmejitve 043 0 61.928 0 
  E) lastni viri in dolgoročne obveznosti 044 593.252 627.297 95 

90 splošni sklad 045 0 0 0 
91 rezervni sklad 046 0 0 0 
92 dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047 13.787 19.238 72 
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 
056 522.084 521.280 100 

981 obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 057 0 0 0 
985 presežek prihodkov nad odhodki 058 57.381 86.779 66 
986 presežek odhodkov nad prihodki 059 0 0 0 
  I. PASIVA SKUPAJ  060 982.685 1.046.339 94 
99 pasivni konti izvenbilančne evidence 061 0 0 0 
 
Pojasnila pomembnejših postavk bilance stanja 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
Za nabavo in obnovo opreme smo porabili 71.756,97 EUR. Nabavili smo za 8.327,41 EUR 
knjižnične opreme (pohištvo), za 39.334,23 EUR računalniške opreme ter za 5.129,59 EUR druge 
opreme oziroma strojev in naprav. Skupaj smo nabavili 125 novih osnovnih sredstev, prikazanih v 
spodnji tabeli.  
 

Nabavljena oprema Kos Vrednost 

Računalniki in računalniška oprema     
 - čitalec črtne kode 4 349,56 
 - dostopna točka za wifi 9 705,61 
 - monitor 11 1.354,74 
 - mrežno stikalo 2 318,90 
 - osebni računalnik 12 6.141,87 
 - podpisna tablica 23 5.683,68 
 - prenosni računalnik 3 1.911,12 
 - programska oprema (Office, Zoom) 24 3.100,14 
 - strežnik 1 14.362,97 
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 - tester za omrežje 1 21,81 
 - usmerjevalnik 5 4.833,86 
 - tiskalnik 4 549,97 

Pohištvo in knjižnična oprema 
 

  
 - kuhinja - mini 1 472,14 
 - knjižna omara 2 1.266,51 
 - knjižno stojalo 1 785,49 
 - kuhinjsko korito 1 82,54 
 - stol 10 3.346,02 
 - vračalnik knjig 1 2.374,71 

Druga oprema 
 

  
 - hladilnik 1 224,54 
 - kalkulator 2 235,63 
 - klima naprava 2 4.216,02 
 - kuhalna plošča 2 315,65 
 - mobilni telefon 2 137,75 

Vozila 
 

  
 - osebni avto 1 18.965,74 
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Opremo smo nabavili s sredstvi: 

- Občine Hoče-Slivnica, v višini 1.000,00 EUR (pohištvena oprema), 
- Ministrstva za kulturo, v višini 4.950,00 EUR (računalniška oprema), 
- Z lastnimi sredstvi, pridobljenimi z zaračunavanjem storitev javne službe leta 2021, v 

višini 16.923,29 eur in iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, prihranjenih iz 
lastnih sredstev v višini 48.883,68 EUR (IKT oprema 34.384,23 EUR, pohištvo 7.327,41 
EUR, osebni avto 18.965,74 EUR in druga oprema 5.129,59 EUR).  

Neopredmetena sredstva in  opredmetena osnovna sredstva smo amortizirali posamično z uporabo 
amortizacijskih stopenj po Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev. Drobni inventar smo 100 % odpisali ob nabavi. 
Amortizacijo opreme v višini 88.754,97 EUR smo pokrili iz obveznosti za neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 87.475,17 EUR in iz dolgoročnih 
pasivnih časovnih razmejitev za osnovna sredstva, v višini 1.279,80 EUR. 
 
Amortizacijo knjižničnega gradiva v vrednosti 645.044,85 EUR smo pokrili v breme obveznosti za 
sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 514.963,00 EUR in v breme lastnih sredstev v višini 
130.081,85 EUR. 
 
Oprema, vodena v registru osnovnih sredstev, je odpisana v višini 94,5 %. Opreme v enotah 
Duplek, Hoče, Kamnica, Selnica ob Dravi in delno Ruše nimamo v upravljanju in ni vodena v 
naših poslovnih knjigah oziroma registru osnovnih sredstev. Nepremičnini, stavba Osrednje 
knjižnice na Rotovškem trgu in stavba  Knjižnice Nova vas in Pionirske knjižnice Nova vas, sta 
odpisani  oziroma amortizirani v višini 66,9 %. Ostalih nepremičnin (stavb), kjer delujejo enote 
knjižnice, nimamo v upravljanju. 
 
Inventurna komisija je, s stanjem na dan 31.12.2021, popisala vsa sredstva in obveznosti do virov 
sredstev. Pri popisu ni ugotovila odstopanj med dejanskim in knjižnim stanjem opreme. Po 
poročilu in sklepih smo odpisali zastarel  ter iztrošen tiskalnik, varovalni sistem za knjige in nekaj 
pohištva (stole, omaro, ekonom opremo), ki ni bilo več primerno za uporabo. Odpisali smo tudi 12 
let star osebni avto, ki je zaradi dotrajanosti obstal na cesti, in ga uspeli prodati za 500,00 EUR.  
Vsa odpisana oprema je bila  v celoti amortizirana in brez sedanje vrednosti.   
 
Pri izločanju in odpisu knjižničnega gradiva sta komisija in Oddelek za nabavo in obdelavo ravnala 
v skladu z določili Navodil za izločanje in odpis knjižničnega gradiva in v skladu z internim 
Navodilom za izvedbo odpisa knjižničnega gradiva. Odpisali smo 37.120 enot knjižničnega 
gradiva. 
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Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
Naziv Oznaka 

za AOP 
Znesek 
nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Znesek 
popravek 
vrednosti 

(1.1.) 

Znesek 
povečanje  

NV 

Znesek 
povečanje  

PV 

Znesek 
zmanjša

nje  
NV 

Znesek 
zmanjša

nje  
PV 

Znesek 
amortiza

cije 

Znesek - 
neodpisa

na 
vrednost 
(31.12.) 

Znesek 
prevredn

otenje 
zaradi 

okrepitve 

Znesek 
prevredn

otenje 
zaradi 

oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-
4+5-6-
7+8-9) 

11 12 

I. neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena 
osnovna sredstva 
v upravljanju 

700 13.639.157 13.160.703 751.112 10.040 512.473 512.473 780.514 439.012 0 0 

A. dolgoročno 
odloženi stroški 

701 14.403 0 5.869 10.040 0 0 0 10.232  0 

B. dolgoročne 
premoženjske 
pravice 

702 1.804 1.804 0 0 0 0 0 0  0 

C. druga 
neopredmetena 
sredstva 

703 0 0 3.600 0 0 0 0 3.600  0 

D. zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

E. zgradbe 705 1.012.503 646.855 0 0 0 0 30.375 335.273  0 

F. oprema 706 1.074.088 975.685 49.884 0 32.611 32.611 58.380 89.907  0 

G. druga 
opredmetena 
osnovna sredstva 

707 11.536.359 11.536.359 691.759 0 479.862 479.862 691.759 0  0 

II. Neopredmet. 
sredstva in 
opredmetena osn. 
sredstva v lasti  

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. dolgoročno 
odloženi stroški 

709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. dolgoročne 
premoženjske 
pravice 

710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. druga 
neopredmetena 
sredstva 

711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. druga 
opredmetena 
osnovna sredstva 

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena 
osnovna sredstva v 
finančnem najemu 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno 
odloženi stroški 

717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. dolgoročne 
premoženjske 
pravice 

718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. druga 
neopredmetena 
sredstva 

719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Mariborska knjižnica                                                                                                                Letno poročilo 2021 

 

96 

Naziv Oznaka 
za AOP 

Znesek 
nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Znesek 
popravek 
vrednosti 

(1.1.) 

Znesek 
povečanje  

NV 

Znesek 
povečanje  

PV 

Znesek 
zmanjša

nje  
NV 

Znesek 
zmanjša

nje  
PV 

Znesek 
amortiza

cije 

Znesek - 
neodpisa

na 
vrednost 
(31.12.) 

Znesek 
prevredn

otenje 
zaradi 

okrepitve 

Znesek 
prevredn

otenje 
zaradi 

oslabitve 

D. zemljišča 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 

Stanje kratkoročnih sredstev na kontih terjatev razreda 1 na dan 31.12.2021: 
─ denarna sredstva,  gotovina v blagajni, 216,68 EUR 
─ sredstva na podračunu pri UJP Slovenska Bistrica, 273.341,24 EUR 
─ terjatve do kupcev, na kontu 120,  znašajo 682,84 EUR. 

Med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupini 14, so zajete 
terjatve v višini 258.143,71. Nanašajo se na sredstva za plače, materialne stroške in knjižnično 
gradivo,  ki jih  za leto 2021 dolgujejo občinski in državni proračun: 

─ konto 140,  3.363,50 EUR, za javna dela december 2021. 
─ konto 141, 254.644,21 EUR, od tega: Občina Duplek 10.858,06 EUR, Občina Hoče 

Slivnica 16.016,31 EUR, Občina Lovrenc na Pohorju 4.394,78 EUR, Mestna občina 
Maribor 206.842,89 EUR, Občina Pesnica 10.544,37 EUR, Občina Ruše 5.154,65 
EUR in Občina Šentilj 833,15 EUR.  

─ konto 143,  136,00 EUR. 
 
V bilanci stanja so izkazane še druge terjatve v skupini kontov 17 v skupni višini 10.878,66 EUR, 
in sicer do Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za refundacije boleznin (6.280,32 EUR), terjatve za 
vstopni DDV, ki ga izračunavamo in upoštevamo v vstopnem deležu 1 % (219,77 EUR), terjatve 
do Zavarovalnice Sava (3.429,51 EUR), terjatve za DDPO (100,46 EUR) in ostale kratkoročne 
terjatve (848,60 EUR).  
Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku. Vsem 
dolžnikom so bili poslani opomini in IOP obrazci. V letu 2021 bomo nadaljevali s spremljanjem 
terjatev in opominjanjem. 
 
Kratkoročne obveznosti 

Skupne kratkoročne obveznosti na kontih razreda 2 znašajo 389.434,05 EUR. V nadaljevanju so 
obveznosti razčlenjene po skupinah obveznosti v bilanci stanja na dan 31.12.2021. 
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme iz naslova prodanih darilnih bonov znašajo 52,00 
EUR. 
 
Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajeti stroški dela za mesec december 2021 v 
višini 256.520,12 EUR. Obveznosti so bile poravnane v januarju 2022. 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so na dan 31.12.2021 znašale 118.938,43 EUR, z 
zapadlostjo v letu 2022. 
 
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 4.354,57 EUR,  so zajete:  

─ ostale kratkoročne obveznosti (premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 
zaposlenih, druge kratkoročne obveznosti ) za  december 2021,  v višini 4.354,57 EUR. 

Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 9.568,93 
EUR. 
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Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Lastne vire in dolgoročne obveznosti izkazujemo na kontih razreda 9. Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve v skupini kontov 92 znašajo 13.787,14 EUR. Na kontu 920 so v višini 10.232,29 EUR 
oblikovane iz namenskih sredstev za pokrivanje stroškov rezervnega sklada za enoti Nova vas, 
oblikovanega na podlagi stanovanjskega zakona. Oblikovane dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve za rezervni sklad bomo porabljali v skladu z odločitvami in obvestili upravitelja stavbe 
knjižnic v Novi vasi. Na kontu 922 so izkazane prejete namenske donacije za pokrivanje stroškov 
amortizacije bibliobusa v skupni višini 3.554,85 EUR. 
 
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, konto 980, znašajo na dan 31.12.2021 522.084,34 
EUR in so razdeljene na: 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 517.533,36 
EUR, 

─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Duplek 288,06 EUR, 
─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Hoče-Slivnica 3.191,07 EUR, 
─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 498,67 

EUR, 
─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Miklavž  273,37 EUR, 
─ obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od Občine Rače-Fram 299,81 EUR. 

Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta 2021 v višini 56.969,27 EUR.  
 
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

V  knjižnici nimamo dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
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11 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih 
financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in 
uresničevanje proračuna. 
 
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega 
zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se 
obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se 
opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in 
pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 
 
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih 
financ v MARIBORSKI KNJIŽNICI, Rotovški trg 2, Maribor. 
 
Oceno podajam na podlagi: 

- ocene notranje revizijske službe za področja: notranja revizija je bila izvedena na področju 
pravilnosti obračuna in izplačil dodatkov v povezavi z epidemijo Covid 19, za leto 2020 in prvo 
polovico leta 2021.  
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: knjižnična mreža, razvoj, nabava in 
obdelava gradiva, računovodstvo, prireditve in dejavnosti. 
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, 
nadzornih organov EU,…) za področja: Opravljeni so bili inšpekcijski pregledi pravilnosti 
izvajanja ukrepov v povezavi z epidemijo Covid 19, kjer ni bilo ugotovljenih kršitev. 
 
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, določeni so indikatorji za merjenje doseganja ciljev 
a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način   
        ravnanja z njimi 

a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
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3.  na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti,  
     ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven 

a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

 
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 

a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 

 
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno)  
     notranje revizijsko službo 

a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

 
6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno  
     delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 

a) z lastno notranjerevizijsko službo, 
b) s skupno notranjerevizijsko službo, 
Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe: MESTNA OBČINA MARIBOR, Služba 
notranje revizije, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor 
Matična številka skupne notranjerevizijske službe: 5883369000 
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja 

 
V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedla naslednje pomembne izboljšave (navedite: 
1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):  

- spremembe internih pravilnikov v skladu z zakonskimi spremembami, 
- sprejet je bil Strateški načrt Mariborske knjižnice za obdobje 2021-2025, 
-  izdaja številnih navodil za varno in učinkovito delo v času epidemije Covid 19. 

 
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 
obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe 
za njihovo obvladovanje): 

- Velik dejavnik tveganja, v smislu nevarnosti za uporabnike in zaposlene, predstavljajo 
neustrezni prostori osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Od leta 2008 so intenzivno tekle 
aktivnosti za pridobitev novih ustreznejših prostorov. Več let so napredovanje investicije 
zavirali birokratski postopki in pritožbe strank v postopku, kasneje niso bila zagotovljena 
finančna sredstva. Več let je MoM tudi iskala iskali nadomestne lokacije, za katere smo 
poskušali prepoznati možnosti umestitve knjižničnih vsebin v upanju, da bo katera od njih 
vendarle uresničena ter s tem knjižnica rešena neprimernih in nevarnih prostorov. Leto 
2020 je prelomno glede reševanja prostorskih problemov knjižnice. Pripravljena je 
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dokumentacija za gradbeno dovoljenje, dosežen je dogovor o finančni konstrukciji 24 mil. 
evrov vrednega projekta s sofinanciranjem države. MoM je svoj delež vključila v 
proračuna za naslednji dve leti. Knjižnica se je že preselila na nadomestne lokacije.  

- Pomembno tveganje je nezadostno število zaposlenih, omejitve zaposlovanja zaradi 
omejevalne zakonodaje, kar predstavlja neizpolnjevanje kadrovskih potreb Mariborske 
knjižnice v skladu s standardi za splošne knjižnice. Tveganje obvladujemo s pomočjo 
zaposlitev v programih javnih del in z zaposlitvami za določen čas. V letu 2021 smo imeli 
tri  oziroma štiri zaposlene v programu javnih del. 

- Tveganje predstavlja tudi neizpolnjevanje zakonskih obvez občin ustanoviteljic in 
pogodbenih partneric. Zakon o knjižničarstvu ne vsebuje mehanizma, ki bi občine prisilil k 
financiranju knjižnice v obsegu, določenem v zakonu in podzakonskih aktih, zato vse bolj 
reducirajo sredstva celo za najosnovnejše delovanje in nakup knjižničnega gradiva.  

 
Dragica Turjak, direktorica 
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12 PRILOGE 
 

- Pregled dela po občinah 



 1 

PREGLED DELA PO OBČINAH          PRILOGA 1 
 
 
OBČINA DUPLEK 
 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 758 6 2 21 787 

 
 
Zaloga knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 23.004 429 1.068 111 24.612 

 
 
Potujoča knjižnica* 
 
  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.365 16 18 37 3.436 

zaloga 113.849 1.733 735 78 116.395 

* 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 154 273 427 

Bibliobus 363 94 457 

skupaj 517 367 884 
 
 
Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Duplek 1.486 3.592 5.078 632 5.710 
Bibliobus 2.674 755 3.429 0 3.429 
skupaj 4.160 4.347 8.507 632 9.139 
 
 
Izposoja 
 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 
Knjižnica 
Duplek 8.220 9.662 17.882 17 340 357 164 69 233 8.401 10.071 18.472 

Bibliobus 10.511 4.346 14.857 0 60 60 423 21 444 10.934 4.427 15.361 

skupaj 18.731 14.008 32.739 17 400 417 587 90 677 19.335 14.498 33.833 
 
 



 3 

Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 19 3 22 821 210 1.031 

Bibliobus 3 0 3 55 4 59 

skupaj 22 3 25 876 410 1.286 

 
Statistika informacij 
 

 Število informacij Od tega domoznanske 
Knjižnica Duplek 6.753,5 0 
Bibliobus 89.401,5 0 
skupaj 96.155 0 

 
 
Dostopni elektronski viri 
 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 
Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 
dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
 



 4 

Bibliobus 
115 postankov, 167 ur odprtosti, 1.367 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 78 13 91 656 99 755 0 755 2.126 680 2.806 0 2 2 136 9 145 2.262 691 2.953 
Sp. Duplek 71 25 96 228 241 469 0 469 2.653 1.013 3.666 0 27 27 40 2 42 2.693 1.042 3.735 
Zg. Duplek 15 14 29 93 154 247 0 247 1.089 1.103 2.192 0 30 30 22 3 25 1.111 1.136 2.247 
Korena 113 35 148 1.115 164 1.279 0 1.279 3.052 924 3.976 0 0 0 174 2 176 3.226 926 4.152 
Žitečka vas 86 7 93 582 97 679 0 679 1.591 626 2.217 0 1 1 51 5 56 1.642 632 2.274 
skupaj 363 94 457 2.674 755 3.429 0 3.429 10.511 4.346 14.857 0 60 60 423 21 444 10.934 4.427 15.361 

 
 
Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dvorjane 0 / / 0 / 0 

Sp. Duplek 1 / 1 19 / 19 

Zg. Duplek 0 / / 0 / 0 

Korena 1 / 1 21 / 21 

Žitečka vas 1 / 1 15 / 15 

skupaj 3 0 3 55 0 55 
 



 5 

OBČINA HOČE - SLIVNICA 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 1.227 8 11 36 1.282 

 
 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 33.566 636 1.103 124 35.429 

 
 
Člani 
 
enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 413 760 1.173 

Bibliobus 0 8 8 

skupaj 413 768 1.181 
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 3.845 15.550 19.395 1.205 20.600 
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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 34.417 48.303 82.720 458 1.509 1.967 913 812 1.725 35.788 50.624 86.412 
 
 
Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 27 9 36 2.116 2.030 4.146 

skupaj 27 9 36 2.116 2.030 4.146 

 
 
 

Statistika informacij 
 

 Število informacij Od tega domoznanske 
Knjižnica Hoče 6172,5 8,5 
skupaj 6172,5 8,5 
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Dostopni elektronski viri 
 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 
Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 
dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
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OBČINA KUNGOTA 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 
Enota še ni 
vzpostavljena 347 10 0 0 357 

 
 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 
Enota še ni 
vzpostavljena 1.335 16 0 0 1.351 

 
 
 
Potujoča knjižnica 
 
Bibliobus  
67 postankov, 90 ur odprtosti, 994 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 8 16 134 295 429 0 429 1.125 2.182 3.307 0 4 4 90 5 95 1.215 2.191 3.406 
Svečina 33 16 49 232 336 568 0 568 2.504 2.205 4.709 0 15 15 59 5 64 2.563 2.225 4.788 
Sp. Kungota 99 15 114 474 171 645 0 645 2.076 1.076 3.152 0 2 2 27 9 36 2.103 1.087 3.190 
skupaj 140 39 179 840 802 1.642 0 1.642 5.705 5.463 11.168 0 21 21 176 19 195 5.881 5.503 11.384 
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Premične zbirke – ukinjena v 2021 
 

    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                     
 
 
Prireditve in dejavnosti na postajališčih bibliobusa 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jurij ob Pesnici 0 / 0 0 / 0 

Svečina 0 / 0 0 / 0 

Sp. Kungota 1 / 1 16 1 17 

Skupaj 1 0 1 16 1 17 

 
 
 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 892 6 16 25 939 
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Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 24.761 428 1.083 103 26.375 

 
Člani 
 
enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 147 226 373 
 
Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Lovrenc 1.314 3.291 4.605 65 4.670 
 
Izposoja 
 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 7.073 9.939 17.012 0 230 230 168 108 276 7.241 10.277 17.518 
Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 20 12 32 1.304 1.599 2.903 
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Statistika informacij 
 

 Število informacij Od tega domoznanske 
Knjižnica Lovrenc 1.145,5 0 
skupaj 1.145,5 0 

 
 
Dostopni elektronski viri 
 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 
Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 
dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
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MESTNA OBČINA MARIBOR 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 3.808 46 0 38 3.892 

Čitalnica 353 14 0 384 751 

Pionirska knjižnica Rotovž 2.009 48 0 57 2.114 

Knjižnica Tabor 1.053 5 19 40 1.117 

Knjižnica Nova vas 1.743 187 15 82 2.027 

Pionirska knjižnica Nova vas 1.268 147 24 23 1.462 

Knjižnica Kamnica 979 12 10 38 1.039 

Knjižnica Pekre 913 8 11 32 964 

Knjižnica Pobrežje 1.695 13 14 46 1.768 

Knjižnica Studenci 722 5 2 25 754 

Knjižnica Tezno 1.451 9 31 36 1.527 

Izposoja na domu 0 0 0 3 3 

Filmski center 43 137 0 1 181 

Depozitarna zbirka 129 35 0 543 707 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 16.166 666 126 1.348 18.306 
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Zaloga knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 111.747 3.619 10 303 115.679 

Čitalnica 11.727 397 1 4.164 16.289 

Pionirska knjižnica Rotovž 52.266 3.981 263 853 57.363 

Knjižnica Tabor 40.895 810 770 68 42.543 

Pionirska knjižnica Tabor 156 6 1 0 163 

Knjižnica Nova vas 49.020 9.870 557 285 59.732 
Pionirska knjižnica Nova 
vas 39.725 7.011 1.467 153 48.356 

Knjižnica Kamnica 26.790 517 900 153 28.360 

Knjižnica Pekre 27.925 380 1.064 224 29.593 

Knjižnica Pobrežje 41.067 838 1.174 131 43.210 

Knjižnica Studenci 21.486 320 941 56 22.803 

Knjižnica Tezno 40.907 696 1.364 211 43.178 

Izposoja na domu 0 1 0 6 7 

Filmski center 32 7.242 278 0 7.552 

Depozitarna zbirka 819 143 0 1.598 2.560 

Vzajemna knjižnica 51 0 0 0 51 

AV zbirka (nerazporejena) 0 0 0 0 0 

skupaj 464.613 35.831 8.790 8.205 517.439 
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Potujoča knjižnica* 
 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.365 16 18 37 3.436 
zaloga 113.849 1.733 735 78 116.395 

* 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 28 5.226 5.254 
Čitalnica 1 63 64 
Pionirska knjižnica Rotovž 1.764 1.076 2.840 
Knjižnica Tabor 5 1.342 1.347 
Pionirska knjižnica Tabor 32 155 187 
Knjižnica Nova vas 1 2.086 2.087 
Pionirska knjižnica Nova 
vas 1.810 948 2.758 
Knjižnica Kamnica 268 381 649 
Knjižnica Pekre 172 382 554 
Knjižnica Pobrežje 484 1.056 1.540 
Knjižnica Studenci 86 175 261 
Knjižnica Tezno 388 885 1.273 
Izposoja na domu 0 15 15 
Izposoja v bolnišnico 0 40 40 
Bibliobus 223 225 448 
skupaj 5.262 14.055 19.317 
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Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Rotovž 2.288 67.356 69.644 144 69.788 
Čitalnica 13 3.018 3.031 226 3.257 
Pionirska knjižnica Rotovž 14.646 11.705 26.351 327 26.678 
Knjižnica Tabor 399 19.834 20.233 113 20.346 
Pionirska knjižnica Tabor 1 0 1 0 1 
Knjižnica Nova vas 1.242 40.909 42.151 173 42.324 
Pionirska knjižnica Nova vas 15.294 10.350 25.644 595 26.239 
Knjižnica Kamnica 2.745 8.029 10.774 445 11.219 
Knjižnica Pekre 1.972 7.594 9.566 8 9.574 
Knjižnica Pobrežje 3.988 21.898 25.886 147 26.033 
Knjižnica Studenci 1.022 3.902 4.924 0 4.924 
Knjižnica Tezno 3.849 15.632 19.481 14 19.495 
Izposoja na domu 1 397 398 0 398 
Izposoja v bolnišnico 0 9 9 0 9 
Bibliobus 2.130 3.013 5.143 1 5.144 
skupaj 49.590 213.646 263.236 2.193 265.429 
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Izposoja 
 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 1.764 190.583 192.347 0 133 133 52 7.430 7.482 1.816 198.146 199.962 
Čitalnica 0 117 117 3 8.008 8.011 0 6 6 3 8.131 8.134 
Pionirska knjižnica Rotovž 100.458 4.156 104.614 389 632 1.021 4.924 289 5.213 105.771 5.077 110.848 
Knjižnica Tabor 863 47.509 48.372 0 1.751 1.751 11 608 619 874 49.868 50.742 
Pionirska knjižnica Tabor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Knjižnica Nova vas 1.044 100.820 101.864 0 5.366 5.366 8 2.493 2.501 1.052 108.679 109.731 
Pionirska knjižnica Nova vas 97.123 3.786 100.909 366 999 1.365 13.198 169 13.367 110.687 4.954 115.641 
Knjižnica Kamnica 18.097 22.983 41.080 0 1.038 1.038 253 211 464 18.350 24.232 42.582 
Knjižnica Pekre 12.185 21.373 33.558 37 454 491 167 174 341 12.389 22.001 34.390 
Knjižnica Pobrežje 29.987 52.852 82.839 78 1.507 1.585 838 727 1.565 30.903 55.086 85.989 
Knjižnica Studenci 6.491 13.384 19.875 140 457 597 151 152 303 6.782 13.993 20.775 
Knjižnica Tezno 22.456 40.936 63.392 0 1.066 1.066 357 366 723 22.813 42.368 65.181 
Izposoja na domu 2 1.474 1.476 0 334 334 0 0 0 2 1.808 1.810 
Izposoja v bolnišnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bibliobus 20.121 20.802 40.923 0 445 445 625 96 721 20.746 21.343 42.089 
skupaj 310.591 520.775 831.366 1.013 22.190 23.203 20.584 12.721 33.305 332.188 555.686 887.874 
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Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

za mlade za odrasle za starejše 
odrasle skupaj mladi odrasli starejši odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 0 113 / 113 0 9.035 / 9.035 

Čitalnica 0 0 / 0 0 900 / 900 

Pionirska knjižnica Rotovž 127 3 / 130 4.942 1.590 / 6.532 

Knjižnica Tabor 0 4 / 4 0 1.225 / 1.225 

Knjižnica Nova vas 0 8 / 8 0 1.813 / 1.813 
Pionirska knjižnica Nova 
vas 64 / / 64 3.765 2.591 / 6.356 

Knjižnica Kamnica 14 7 / 21 802 1.179 / 1.981 

Knjižnica Pekre 18 4 / 22 763 626 / 1.389 

Knjižnica Pobrežje 23 1 / 24 2.253 837 / 3.090 

Knjižnica Studenci 19 3 / 22 775 456 / 1.231 

Knjižnica Tezno 10 1 / 11 717 617 / 1.334 

Knjižnični cikel 0 / 7 7 0 0 168 168 

Bibliobus 3 / / 3 61 5 / 66 

Služba za mlade bralce 12 4 / 16 861 1.183 / 2.044 

skupaj 290 148 7 445 14.939 22.057 168 37.164 
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Statistika informacij 
 

 Število informacij Od tega domoznanske 
Knjižnica Rotovž 32.395 415 
Čitalnica 626 0 
Pionirska knjižnica 
Rotovž 8.957 0 

Knjižnica Tabor 4.408,5 0 
Knjižnica Nova vas 5.969 51 
Pionirska knjižnica 
Nova vas 21.413 8,5 

Knjižnica Kamnica 4.840 8,5 
Knjižnica Pekre 1.072,5 0 
Knjižnica Pobrežje 10.369 60,5 
Studenci +DOM 4.836 495,5 
Tezno 8.682 0 
   
skupaj 103.568 1.039 

 
 
Dostopni elektronski viri 
 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 
Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 
dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader  
in Pravna praksa (dostopna v enotah OK in Č).  
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Potujoča knjižnica 
 
Bibliobus  
236 postankov, 301 ura odprtosti, 1.802 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 20 19 39 429 837 1.266 0 1.266 3.892 4.251 8.143 0 58 58 98 13 111 3.990 4.322 8.312 
Brezje 3 15 18 49 88 137 0 137 855 666 1.521 0 0 0 21 3 24 876 669 1.545 
Dogoše 10 16 26 43 138 181 0 181 728 1.192 1.920 0 14 14 6 2 8 734 1.208 1.942 
Gaj 5 5 10 67 93 160 0 160 484 477 961 0 7 7 2 0 2 486 484 970 
Malečnik 97 37 134 384 176 560 0 560 979 1.202 2.181 0 8 8 46 2 48 1.025 1.212 2.237 
Razvanje 8 12 20 96 324 420 0 420 528 2.875 3.403 0 50 50 7 10 17 535 2.935 3.470 
Henkel 0 8 8 4 3 7 0 7 6 24 30 0 0 0 0 0 0 6 24 30 
VDC Polž-

Rapočeva 0 28 28 19 119 138 0 138 242 153 395 0 0 0 5 9 14 247 162 409 
VDC Polž-Park 

mladih 0 13 13 9 156 165 0 165 346 278 624 0 21 21 5 5 10 351 304 655 
Košaki-vrtec 21 2 23 34 169 203 0 203 2.762 1.113 3.875 0 62 62 63 23 86 2.825 1.198 4.023 
Košaki-šola 26 5 31 481 142 623 0 623 5.003 1.247 6.250 0 125 125 263 10 273 5.266 1.382 6.648 
Košaški dol 7 2 9 224 234 458 1 459 976 2.322 3.298 0 44 44 68 10 78 1.044 2.376 3.420 
Zrkovci 15 4 19 209 213 422 0 422 974 1.499 2.473 0 33 33 4 2 6 978 1.534 2.512 
Konč.postajališče 0 0 0 69 212 281 0 281 159 160 319 0 0 0 7 0 7 166 160 326 
Drugo 11 59 70 13 109 122   122 2.187 3.343 5.530 0 23 23 30 7 37 2.217 3.373 5.590 
Skupaj 223 225 448 2.130 3.013 5.143 1 5.144 20.121 20.802 40.923 0 445 445 625 96 721 20.746 21.343 42.089 
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*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 73 73 0 279 279 0 279 0 384 384 0 0 0 0 0 0 0 384 384 
Bolnišnična 

šola 601 10 611 342 530 872 0 872 316 622 938 0 0 0 0 0 0 316 622 938 
SeneCura 

Dom starejših 

občanov 

Maribor 0 10 10 0 100 100 0 100 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 200 200 
VDC Sožitje 0 26 26 0 85 85 0 85 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303 

Dom starejših 

Tezno 0 42 42 0 133 133 0 133 0 325 325 0 0 0 0 0 0 0 325 325 
Materinski 

dom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skupaj 601 161 762 342 1.127 1.469 0 1.469 619 1.531 2.150 0 0 0 0 0 0 619 1.531 2.150 
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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 1 0 1 23 2 25 

Razvanje 0 0 0 0 0 0 

Henkel 0 0 0 0 0 0 

Košaki 2 0 2 38 3 41 

VDC Polž 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 3 0 3 61 5 66 

 
 
 
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
 
Bibliobus 
112 postankov, 213 ur odprtosti, 2.023 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 
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Miklavž-Spar 36 34 70 296 367 663 0 663 2.053 2.289 4.342 0 116 116 26 4 30 2.079 2.409 4.488 
Dobrovce 33 25 58 186 179 365 0 365 1.735 1.383 3.118 0 4 4 29 3 32 1.764 1.390 3.154 
Dravski dvor 15 17 32 152 248 400 0 400 1.613 2.248 3.861 0 44 44 49 7 56 1.662 2.299 3.961 
Miklavž šola 82 28 110 427 144 571 0 571 1.500 963 2.463 0 26 26 12 6 18 1.512 995 2.507 
Skoke 29 27 56 370 366 736 0 736 2.929 3.007 5.936 0 89 89 44 4 48 2.973 3.100 6.073 
skupaj 195 131 326 1.431 1.304 2.735 0 2.735 9.830 9.890 19.720 0 279 279 160 24 184 9.990 10.193 20.183 

 
 
 
Prireditve in dejavnosti na postajališčih bibliobusa 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Miklavž-Vauhnik 0 0 0 0 0 0 

Dobrovce 0 0 0 0 0 0 

Dravski dvor 0 0 0 0 0 0 

Miklavž-šola 2 0 2 43 3 46 

Skoke 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 2 0 2 43 3 46 

 
 
 
OBČINA PESNICA 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 866 4 2 16 888 
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Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 21.442 432 866 80 22.820 

 
 
Potujoča knjižnica* 
 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.365 16 18 37 3.436 
zaloga 113.849 1.733 735 78 116.395 

* 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 77 175 252 

Bibliobus 171 74 245 

skupaj 248 249 497 
Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Pesnica 736 3.339 4.075 0 4.075 
Bibliobus 993 695 1.688 1 1.689 
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skupaj 1.729 4.034 5.763 1 5.764 
 
 
Izposoja 
 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 9.288 11.432 20.720 0 77 77 170 95 265 9.458 11.604 21.062 

Bibliobus 7.693 5.132 12.825 0 164 164 243 17 260 7.936 5.313 13.249 

skupaj 16.981 16.564 33.545 0 241 241 413 112 525 17.394 16.917 34.311 
 
 
Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 14 2 16 752 454 1.206 

Bibliobus 1 0 1 8 1 9 

skupaj 15 2 17 760 455 1.215 
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Statistika informacij 
 

 Število informacij Od tega domoznanske 
Knjižnica Pesnica 2.327 35 
skupaj 2.327 35 

 
 
Dostopni elektronski viri 
 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 
Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 
dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
 
 
Potujoča knjižnica 
 
Bibliobus 
88 postankov, 121 ur odprtosti, 1.855 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 87 33 120 601 337 938 0 938 4.055 1.555 5.610 0 0 0 130 3 133 4.185 1.558 5.743 
Jarenina 17 19 36 105 145 250 1 251 762 1.419 2.181 0 158 158 44 10 54 806 1.587 2.393 
Pernica-šola 31 13 44 246 132 378 0 378 1.636 1.359 2.995 0 0 0 19 3 22 1.655 1.362 3.017 
Pernica-vrtec 36 9 45 41 81 122 0 122 1.240 799 2.039 0 6 6 50 1 51 1.290 806 2.096 
skupaj 171 74 245 993 695 1.688 1 1.689 7.693 5.132 12.825 0 164 164 243 17 260 7.936 5.313 13.249 
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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 35 35 0 294 294 0 294 0 401 401 0 0 0 0 0 0 0 401 401 
 
 
Prireditve in dejavnosti na postajališčih bibliobusa 
 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jakobski Dol 1 0 1 8 1 9 

Jarenina 0 0 0 0 0 0 

Pernica 0 0 0 0 0 0 

skupaj 1 0 1 8 1 9 
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OBČINA RAČE – FRAM 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 
Enota še ni 
vzpostavljena 1.452 13 0 0 1.465 

 
 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 
Enota še ni 
vzpostavljena 5.982 46 0 1 6.029 

 
 
Bibliobus 
80 postankov, 120 ur odprtosti, 1.474 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 49 47 96 351 464 815 0 815 4.147 4.019 8.166 0 35 35 71 9 80 4.218 4.063 8.281 
Podova 18 17 35 120 238 358 0 358 824 1.871 2.695 0 8 8 11 4 15 835 1.883 2.718 
Rače 30 39 69 214 403 617 0 617 2.659 3.316 5.975 0 31 31 41 4 45 2.700 3.351 6.051 
Sp. Gorica 18 12 30 116 177 293 0 293 739 1.486 2.225 0 37 37 2 7 9 741 1.530 2.271 
skupaj 115 115 230 801 1.282 2.083 0 2.083 8.369 10.692 19.061 0 111 111 125 24 149 8.494 10.827 19.321 
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Prireditve in dejavnosti na postajališčih bibliobusa 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Fram 6 0 6 136 16 152 

Podova 0 0 0 0 0 0 

Rače 0 0 0 0 0 0 

Sp. Gorica 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 6 0 6 136 16 152 

 
 
 
 
OBČINA RUŠE 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 1.577 14 8 42 1.641 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 634 7 2 15 658 

skupaj 2.211 21 10 57 2.299 

 
 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 37.980 703 1.148 271 40.102 
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Knjižnica Bistrica ob Dravi 18.605 263 936 87 19.891 

skupaj 56.585 966 2.084 358 59.993 

 
 
Člani 
 
enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 273 660 933 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 57 112 169 

skupaj 330 772 1.102 
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Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Ruše 2.680 13.096 15.776 64 15.840 
Knjižnica Bistrica ob Dravi 522 2.628 3.150 8 3.158 
skupaj 3.202 15.724 18.926 72 18.998 
 
 
Izposoja 
 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 13.645 32.759 46.404 0 4.219 4.219 183 282 465 13.828 37.260 51.088 
Knjižnica Bistrica 
ob Dravi 3.422 7.639 11.061 0 276 276 149 187 336 3.571 8.102 11.673 

skupaj 17.067 40.398 57.465 0 4.495 4.495 332 469 801 17.399 45.362 62.761 
 
 
Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 26 17 43 1.723 1.584 3.307 

Knjižnica Bistrica 
ob Dravi 4 6 10 205 997 1.202 

skupaj 30 23 23 1.928 2.581 4.509 
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Statistika informacij 
 

 Število informacij Od tega domoznanske 
Knjižnica Ruše 3.204 0 
Knjižnica Bistrica 
ob Dravi 1.393 0 

skupaj 4.597 0 
 
 
Dostopni elektronski viri 
 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 
Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 
dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 
Knjižnica Selnica ob 
Dravi 747 5 5 23 780 

 
 
Zaloga knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 
Knjižnica Selnica ob 
Dravi 25.323 380 954 175 26.832 

 
 
Člani 
 
enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Selnica ob Dravi 99 83 182 

Bibliobus 17 35 52 

skupaj 116 118 234 
Postajališči bibliobusa v občini Selnica ob Dravi sta bili ukinjeni 2015, a program  na bibliobusu beleži člane postajališč, ki so sedaj aktivni v drugih enotah. 
 
Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Selnica ob Dravi 997 3.396 4.393 97 4.490 
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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 Selnica 
ob Dravi 5.733 10.701 16.434 2 91 93 220 113 333 5.955 10.905 16.860 
 
 
Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 
Knjižnica Selnica 
ob Dravi 8 4 12 317 382 699 

skupaj 8 4 12 317 382 699 

 
 
Statistika informacij 
 

 Število informacij Od tega domoznanske 
Knjižnica Selnica 
ob Dravi 847 8,5 

skupaj 847 8,5 
 
 
Dostopni elektronski viri 
 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 
Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 
dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
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OBČINA STARŠE 
 
Bibliobus 
129 postankov, 170 ur odprtosti, 1.939 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 18 19 37 137 216 353 0 353 1.261 1.717 2.978 0 30 30 24 3 27 1.285 1.750 3.035 
Marjeta 31 36 67 191 301 492 0 492 2.071 2.017 4.088 0 110 110 23 18 41 2.094 2.145 4.239 
Prepolje 15 19 34 69 181 250 0 250 854 1.413 2.267 0 72 72 6 2 8 860 1.487 2.347 
Rošnja 24 27 51 102 223 325 1 326 738 1.256 1.994 0 14 14 10 6 16 748 1.276 2.024 
Starše 14 30 44 110 284 394 0 394 1.991 2.092 4.083 0 17 17 47 17 64 2.038 2.126 4.164 
Zlatoličje 27 21 48 178 279 457 0 457 1.390 1.673 3.063 0 1 1 6 0 6 1.396 1.674 3.070 
skupaj 129 152 281 787 1.484 2.271 1 2.272 8.305 10.168 18.473 0 244 244 116 46 162 8.421 10.458 18.879 
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OBČINA ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 1.020 8 12 46 1.086 

 
 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 29.112 608 1.080 175 30.975 

 
 
Potujoča knjižnica* 
 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.365 16 18 37 3.436 
zaloga 113.849 1.733 735 78 116.395 

* 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 246 339 585 

Bibliobus 96 111 207 

skupaj 342 450 792 
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Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Šentilj 2.360 7.119 9.479 2 9.481 
Bibliobus 631 846 1.477 0 1.477 
skupaj 2.991 7.965 10.956 2 10.958 
 
Izposoja 
 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 19.529 27.125 46.654 20 940 960 428 312 740 19.977 28.377 48.354 

Bibliobus 4.228 5.555 9.783 0 121 121 125 16 141 4.353 5.692 10.045 

skupaj 23.757 32.680 56.437 20 1.061 1.081 553 328 881 24.330 34.069 58.399 
 
 
Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 37 10 47 1.417 1.862 3.279 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 37 10 47 1.417 1.862 3.279 
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Statistika informacij 
 

 Število informacij Od tega domoznanske 
Knjižnica Šentilj 3.206 17 
skupaj 3.206 17 

 
 
Dostopni elektronski viri 
 
Ebonitete, Pravni in poslovni informacijski sistem in servis IUS INFO/EURO IUS INFO, FinD INFO, IUS INFO HR, EBSCOhost,  Tax-Fin-Lex, 
Encyclopedia Britannica, Uradni list RS Online, Finance online (vključuje tudi: Manager online in Moje finance online), Dnevnik online, Spletni arhiv 
dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno Delo, spletni portal Adma, Sodobna pedagogika, Kemija v šoli in družbi, Zelena Slovenija in  Pressreader.  
 
 
Bibliobus 
85 postankov, 145 ur odprtosti, 2.409 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 30 13 43 209 169 378 0 378 1.248 709 1.957 0 67 67 68 7 75 1.316 783 2.099 
Selnica ob 

Muri 5 11 16 38 113 151 0 151 334 594 928 0 11 11 6 0 6 340 605 945 
Sladki Vrh 20 62 82 114 306 420 0 420 1.235 2.162 3.397 0 0 0 15 3 18 1.250 2.165 3.415 
Zg. Velka 41 25 66 270 258 528 0 528 1.411 2.090 3.501 0 43 43 36 6 42 1.447 2.139 3.586 
skupaj 96 111 207 631 846 1.477 0 1.477 4.228 5.555 9.783 0 121 121 125 16 141 4.353 5.692 10.045 
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OBMOČJE KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA 
Impol/Slovenska Bistrica in Prihova/Oplotnica 
 
Bibliobus  
42 postankov, 75 ur odprtosti, 2.353 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 

Impol 10 54 64 33 435 468 0 468 930 5.080 6.010 0 0 0 24 4 28 954 5.084 6.038 
Oplotnica/Prihova 36 7 43 392 185 577 0 577 1.637 1.575 3.212 0 13 13 147 4 151 1.784 1.592 3.376 
skupaj 46 61 107 425 620 1.045 0 1.045 2.567 6.655 9.222 0 13 13 171 8 179 2.738 6.676 9.414 

 
 
  
 
 
Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Črešnjevec 0 0 0 0 0 0 

Impol 0 0 0 0 0 0 

Laporje 0 0 0 0 0 0 

Sp. Polskava 0 0 0 0 0 0 

Šmartno na P. 0 0 0 0 0 0 
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Zg. Ložnica 0 0 0 0 0 0 

Veliko Tinje 0 0 0 0 0 0 

Prihova 1 0 0 4 1 5 

skupaj 1 0 1 4 1 5 
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