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Osnovni podatki o knjižnici 
 
Mariborska knjižnica, Maribor Public Library  
Skrajšano ime: Mariborska knjižnica 
Rotovški trg 2, 2000 Maribor 
Matična številka: 5055636 
Davčna številka: SI 99698722 
 
Velikost zavoda 
Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin, sedežna občina je 
Mestna občina Maribor. Ustanoviteljice knjižnice so poleg sedežne občine še občine Duplek, Hoče – 
Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše. Za druge občine na območju izvaja 
Mariborska knjižnica dejavnost pogodbeno: Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica in 
Šentilj. 
Kot osrednja območna knjižnica izvaja posebne naloge za širše območje občinskih knjižnic v Lenartu 
in Slovenski Bistrici. 
Število krajevnih knjižnic: 15 (osrednja in lokacije v mestu imajo ločene oddelke za otroke in 
odrasle), Potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), Izposoja v bolnišnico, Izposoja na dom. 
Posebne zbirke: Študijska zbirka mladinske književnosti, Igroteka – zbirka igrač, Glasbena zbirka - 
Cedeteka, Filmski center, AV zbirka – zbirka neknjižnega gradiva. 
Število redno zaposlenih (nedoločen in določen čas): 90 
Javna dela: 6 
 
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje: 
 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), URL RS 96/2002 in spremembe 
- Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001 in 96/2002 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov, URL RS 86/2004 in spremembe 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS 29/2003 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, URL RS 73/2003 in 

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

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, URL RS 19/2003 
- Nacionalni program za kulturo: http://www.ifa.de/fileadmin/content/.pdf 
- Zakon o obveznem izvodu publikacij, URL RS,  69/2006 in 86/2009 
- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (NUK), URL RS 

90/2007 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (občine Maribor, Duplek, Hoče, 

Miklavž, Rače – Fram, Starše), MUV št. 8/2005, 16/2006 in 17/2009 
Pogodbe o zagotavljanju javne knjižnične službe (za občine Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, 
Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj) 
Poslovnik kakovosti Mariborske knjižnice, MK Predpis št. 13/5 
Strateški načrt 2010 – 2013, MK Predpis št. 5/2 
Predpisi s področja računovodstva in finančnega poslovanja. 
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v Mariborski knjižnici (MK 0/Predpis št. 10) 
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Družbena odgovornost – odsev poslanstva in vizije 
 
Knjižnica je prostor, v katerem spremljamo družinske člane na poti od rojstva do vrtca, od vrtca do 
univerze, iz otroštva v odraslost, iz zaposlitve v upokojitev, iz brezposelnosti v zaposlitev (žal tudi 
obratno), iz pasivnosti v aktivno vključenost (Resman, 2011). Cilj vsake splošne knjižnice mora biti 
vzpostavitev osebnega, dinamičnega in dolgotrajnega, tako rekoč vseživljenjskega odnosa z 
uporabnikom. Ker so knjižnice brezplačno odprte vsem družbenim skupinam skoraj vse dni v letu, 
omogočajo socialno vključenost in aktivno državljanstvo, njihova družbena vloga pa pride še posebej 
do izraza v kriznih časih, v obdobjih, ki prinašajo brezposelnost, ko so ljudje v finančnih in 
osebnostnih krizah in zato tudi marginalizirani. V knjižnici lahko kakovostno preživijo čas, se družijo, 
dobijo informacije, skozi branje, pogovore o literaturi in ustvarjalcih, poslušanje pravljic in ob 
najrazličnejših aktivnostih se kulturno bogatijo. Informacije, znanje, kulturo in umetnost prek 
izposojenega gradiva brezplačno odnesejo tudi domov. V knjižnici so lahko celo na daljavo: ob 
katerem koli času z domačega udobja uporabljajo dostopne digitalne vsebine, katalog knjižnice, 
naročijo in rezervirajo gradivo za naslednji obisk, podaljšajo rok izposoje, dobijo odgovor knjižničarja 
na vprašanja o gradivu in iz gradiva. Skozi vse te vloge se zagotovo bolj kot ekonomska vrednost 
knjižnice kaže njena družbena vrednost, ki se navezuje na pojem družbene odgovornosti. Dejavnost 
knjižnic vpliva na široko področje socialnih, kulturnih, izobraževalnih, intelektualnih, zgodovinskih in 
drugih kompetenc posameznika, vpliva na kakovost življenja posameznikov in skupnosti ter skozi to 
na izboljšanje medčloveških odnosov, socialno vključenost ranljivih skupin, boljšo informacijsko 
pismenost in bralne sposobnosti. 
 
Dolgoročni cilji 
 
Sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju in aktivnem preživljanju prostega časa, posredovanje 
informacij in omogočanje socialnega mreženja uporabnikov.  
Pridobitev ustreznih prostorov za osrednjo knjižnico, najmanj 6.000 m2. 
Povečanje števila zaposlenih. 
Delo s kadri: permanentno izobraževanje za posamezne strokovne segmente in sklope dela, za vodenje 
ter skrb za motivacijo in dobro notranjo komunikacijo. 
 
Letni cilji 
 
Ohranitev doseženega nivoja financiranja, podpis letnih pogodb s financerji  in pozitivna zaključitev 
poslovnega leta. 
Zagotovitev financiranja investicije osrednje knjižnice in začetek postopka izvedbe. 
Prenova vhoda v Pionirski knjižnici Nova vas. 
Ohranitev števila zaposlenih. 
Uspešna presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000. 
Ohranitev števila bralcev, obiskovalcev in izposojenega gradiva. 
3 številke revije Otrok in knjiga. 
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Uvodne misli 

Naša pričakovanja so bila za leto Evropske prestolnice kulture velika. Kazalo je, da bo Maribor po 
desetletjih prizadevanj le dobil primerno mestno knjižnico. Med zadnjimi v Sloveniji, pa vendarle. V 
letu EPK, ko naj bi se gradnja vsaj začela, pa smo doživeli hladen tuš: kljub temu, da so pripravljeni 
vsi potrebni dokumenti za pridobitev gradbenega dovoljenja, smo se znašli v nenavadnem začaranem 
krogu: s pritožbo na gradbeno dovoljenje za prvo fazo, zaradi katere upravna enota ne sprejme 
pripravljene dokumentacije za drugo fazo. Tudi denarja ni, ne v državnem ne v mestnem proračunu. 
Državni je sofinanciranje knjižnice pogojeval z gradbeno dokumentacijo, mestni se sklicuje na 
sofinanciranje države. Blokado lahko preseka le mestna politika, da naredi vse za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in najde finančne vire za investicijo. 
 
Soočili smo se z znižanjem proračunskih sredstev za redno delovanje, za obratovalne in materialne 
stroške in za nakup knjižničnega gradiva. To poleg neznosnih prostorskih težav še dodatno zavira 
normalno delovanje knjižnice. Posega v osnovno substanco knjižnice. In napovedi za naprej niso nič 
bolj optimistične: kulturi za delovanje po letu EPK ostaja manj, kot je imela tri leta nazaj! Knjižnica 
lahko v sedanjih pogojih le še životari, razvojno pa je paralizirana. Zagotovo tudi naši uporabniki 
občutijo, da izgublja nekdanjo prodornost, polet in zagnanost. Pa vendar kljub slabim pogojem s 
skoraj nezmanjšano intenzivnostjo uporabljajo knjižnico, malo manj njen fizični prostor, skoraj sto 
krat pa se je povečal dostop do elektronskih virov in za 12 odstotkov uporaba knjižnice na daljavo! To 
je razumljivo, saj živimo v elektronski dobi in še veliko bolj bi knjižnica na tem področju morala 
slediti potrebam in željam okolja, ne pa, da se soočamo s 15 % nižjo nabavo knjižničnega gradiva. 
Posledice bodo dolgoročne. 
 
V letnem poročilu za 2012 je zbrana pisana mavrica vsega, kar smo opravili. Bili smo delovni in 
uspešni pri izvedbi programa, varčni in racionalni pri porabi sredstev, opazni in prodorni pri 
pojavljanju v medijih. Zahvala gre prav vsem sodelavcem! 
 
Lepo bi bilo, če bi se ob EPK v Mariboru lahko pohvalili z novo mestno knjižnico, ki bi še dolga 
desetletja občanom nudila temeljno kulturno, informacijsko in splošno izobraževalno podporo. 
Knjižnica v resnici predstavlja stičišče različnih generacij, je najbolj dostopna in najbolj uporabljana 
infrastruktura v lokalni skupnosti. Je kulturno jedro vsakega mesta, njegova duša. Zato ne bi smelo biti 
dvoma, kaj Maribor najbolj potrebuje. 
 
Dragica Turjak, direktorica 
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Mariborska knjižnica v številkah 

 
Kazalniki uporabe 
 
kazalniki 2008 2009 2010 2011 2012 % 11/12 

število enot – oddelkov krajevnih knjižnic 19 19 19 19 19 0,0 

število postajališč bibliobusa       

skupaj 52 52 52 47 46 -2,1 

od tega zunaj območja 13 13 13 8 8 0 

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

odprtost knjižnice v urah (brez 
premičnih zbirk) 

31.180 31.852 30.673 30.474 28.790 -5,5 

število prebivalcev oziroma potencialnih 
uporabnikov*  181.395 183.127 182.563 182.265 182.318 0 

člani 42.627 42.861 41.776 41.105 39.685 -3,5 

število članov/1000 prebivalcev 235,0 234,1 228,8 225,5 217,7 -3,5 

delež včlanjenih prebivalcev 23,5 23,4 22,9 22,6 21,8 -3,5 

obisk 626.249 674.663 654.303 654.372 645.321 -0,9 

obisk knjižnice 565.114 604.683 582.853 588.584 578.902 -1,6 

obisk prireditev in dejavnosti 52.499 60.832 62.590 55.868 57.404 +2,8 

obisk študijskih krožkov 8.636 9.148 8.860 9.920 9.015 -9,1 

število obiskov/ure odprtosti  18,1 19,0 19,0 19,3 20,1 +4,1 

število obiskov/člana  13,3 14,1 14,0 14,3 14,6 +2,1 

število obiskov/prebivalca** 3,5 3,7 3,6 3,6 3,6 0 

število obiskov/izposojevalca  11.872 12.784 11.968 12.523 12.640 +0,9 

virtualni obisk knjižnice – spletna stran 128.429 161.401 186.063 188.964 192.623 +2 

virtualni obisk – Moja knjižnica 48.663 73.655 83.459 90.281 101.605 +12,5 

izposoja*** 1.728.357 1.848.230 1.766.587 1.839.026 1.807.672 -1,7 

število izposojenih enot knjižničnega 
gradiva/člana  

40,5 43,1 42,3 44,7 45,6 +2,0 

število izposojenih enot knjižničnega 
gradiva/obiskovalca 

3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 0 

število izposojenih enot knjižničnega 
gradiva/izposojevalca  

36.310 39.075 36.275 39.128 39.469 +0,9 

število izposojenih enot knjižničnega 
gradiva/potencialnega uporabnika  

9,5 10,1 9,7 10,1 9,9 -2,0 

število posredovanih informacij 
1.6484 15.150 14.178 15.863 14.422 -9,1 

število prireditev 
978 1.057 1.117 990 959 -3,1 

število srečanj študijskih krožkov 
818 977 835 905 864 -3,9 
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kazalniki 2008 2009 2010 2011 2012 % 11/12 

transakcije****       

število vseh transakcij 2.578.321 2.750.730 2.626.390 2.663.943 2.591.195 -2,7 

število transakcij/izposojevalca 54.166 58.155 53.930 56.680 56.576 -0,2 

obrat knjižničnega gradiva 2,7 2,8 2,6 2,6 2,5 -3,8 

število enot knjižničnega gradiva 628.764 657.667 685.924 713.376 737.700 +3,4 

število enot knjižničnega 
gradiva/potencialnega uporabnika 3,47 3,59 3,76 3,91 4,05 +3,6 
prirast knjižničnega  gradiva 42.502 37.361 39.048 36.752 31.643 -13,9 

prirast enot knjižničnega gradiva 
/potencialnega uporabnika  0,23 0,20 0,21 0,20 0,17 -15 
število naročenih elektronskih virov 20 22 24 24 24 0  

od tega dostopnih na daljavo - - 7 8 11 +37,5 

število dostopov do naročenih elektronskih 
virov 811 990 1.827 1.971 3.904 

 
+98,07 

od tega št. prijav v storitev dostop na 
daljavo ****** - - - 280 2066 

 
+637,8 

povprečna cena nabavljenega knjižnega 
gradiva 18,37 18,77 18,40 18,51 18,94 +2,3 
povprečna cena neknjižnega gradiva 9,37 12,35 11,19 12,84 11,72 -8,7 

povprečna cena serijskih publikacij 47,81 47,42 56,58 61,70 62,56 +1,4 

zapisi v lokalni bazi 100.977 109.083 117.455 125.252 132.096 +5,5 

zapisi v bazi CONOR.SI 925 635 871 479 504 +5,2 

celotni prihodek 3.670.303 3.826.196 3.953.812 3.872.348 3.686.486 -4,8 

sredstva za nakup elektronskih virov oz. za 
zagotavljanje dostopa do njih ***** 7.868,50 8.669,05 15.832,34 13.772,86 13.064,20 -5,1 
prihodki občin za redno dejavnost 3.021.856 3.210.874 3.264.596 3.282.135 3.109.360 -5,3 

vrednost celotne dejavnosti /prebivalca 20,23 20,89 21,66 21,25 20,22 -4,8 

strošek ene izposojene enote  2,12 2,07 2,24 2,11 2,04 -3,3 

zaposleni na 31. 12. (redni, določen čas, 
javna  dela) 96 100 98 96 96 

0 

 
*Vir podatkov: SURS, zajeto območje 12 občin soustanoviteljic in pogodbenih partneric, stanje na dan 1.1.2012 
 
** Pri izračunu upoštevan tudi obisk na prireditvah. 
 
***V letu 2011 smo spremenili metodologijo izdelave statističnih podatkov o izposojenem knjižničnem gradivu, 
pri čemer ta podatek zajema tudi število izposojenih enot z ročno nastavitvijo datuma vračila (parameter nd).  
 
****Transakcija: v računalništvu – sestavljena zaključena aktivnost v podatkovni zbirki, n. pr.:izposoja, 
podaljšanje, vračanje, rezervacija (1) izvoda knjižničnega gradiva itd. 
 
***** Elektronski viri na fizičnem nosilcu ali dostopni na daljavo 
 
****** Podatek za leto 2011 samo za šest mesecev, saj je bil dostop na daljavo vzpostavljen šele meseca julija. 
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Mariborska knjižnica v letu 2012 
 
 
Prirast knjižničnega gradiva – naslovi 
 

 nakup 

 
 
dar 

 
obvezni 
izvod 

 
 
lastna 
izdaja 

 
 
skupaj 

knjige 4.125 947 1.243 1 6.316 

neknjižno gradivo 938 270 225 0 1.433 

serijske publikacije 279 102 548 2 931 

skupaj 5.342 1.319 2.016 3 8.680 

 
 
Prirast knjižničnega gradiva - izvodi 
 

 nakup 

 
 
dar 

 
obvezni 
izvod 

 
 
lastna 
izdaja 

 
 
skupaj 

knjige 23.079 1.443 1.976 19 26.517 

neknjižno gradivo 2.295 427 328 0 3.050 

serijske publikacije 1.040 285 731 20 2.076 

skupaj 26.414 2.155 3.035 39 31.643 

 
 
Odpis knjižničnega gradiva 
 

  izvodi 

knjige 4.814 

neknjižno gradivo 1.458 

serijske publikacije 1.047 

skupaj 7.319 

 
 
Velikost knjižnične zbirke 
 

  izvodi 

knjige 678.803 

neknjižno gradivo 49.504 

serijske publikacije 9.393 

skupaj 737.700 
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Struktura in število članov  
 

 
 
Obisk  
 
  mladi odrasli skupaj drugi* vsi skupaj 
obisk knjižnice 128.038 440.823 568.861 10.041 578.902 

obisk prireditev 24.975 32.429 57.404  57.404 

obisk študijskih krožkov  0 9.015 9.015  9.015 

skupaj 153.013 482.267 635.280 10.041 645.321 

 
*Drugi: obiskovalci knjižnice oz. čitalnice, evidentirani z ukazom visit/other v programu COBISS2/Izposoja. To 
so: obiskovalci/nečlani in obiskovalci/člani, pri katerih ob njihovem obisku knjižnice ni bila opravljena nobena 
druga transakcija v podatkovni bazi in bi kot obiskovalci ostali neevidentirani. 
 
 
Izposoja knjižničnega gradiva 
 
  strokovne  leposlovne neknjižno serijske  skupaj 
  knjige knjige gradivo publikacije   
mladi 111.745 321.494 64.793 8.658 506.690 

odrasli 473.772 664.949 96.649 65.612 1.300.982 

skupaj 585.517 986.443 161.442 74.270 1.807.672 

 
 
Število vseh posredovanih informacij: 14.422 
 
Število domoznanskih informacij: 408 
 
Število posredovanih informacij v okviru storitve “Vprašaj knjižničarja”: 20 

  mladi       odrasli     skupaj 
  predšolski osnovnošolski skupaj dijaki študenti zaposleni nezaposleni skupaj   

vsi 
2.435 7.952 10.387 3.636 5.078 14.279 6.305 29.298 39.685 

od tega 1.vpis  569 807 1.376 359 603 1.447 845 3.254 4.630 
v 2012          
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Prireditve in dejavnosti 
 
 

 
VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO PRIREDITEV 
 

za mlade  
 

za odrasle  
 
SKUPAJ 

 
 
RAZSTAVE 

tematske razstave 28 42 70 
priložnostne 
razstave 

46 50 96 

vodstva po 
razstavah 

24 0 24 

 
VODSTVA PO 
KNJIŽNICI 

vodstva po 
knjižnici 

38 11 49 

vodstva s pravljico 45 0 45 

vodstva z  
informacijskim 
opismenjevanjem     

12 8 20 

 
 
URE PRAVLJIC 

redne ure pravljic 105 0 105 
napovedane 
skupine – OŠ 

44 0 44 

napovedane 
skupine – vrtci 

181 0 181 

ure pravljic z 
ustvarjalnico 

8 0 8 

 
 
RAČUNALNIŠKO 
OPISMENJEVANJE 

informacijsko 
opismenjevanje 

1 0 1 

računalniške 
ustvarjalnice 

0 0 0 

predstavitev 
elektronskih virov 

0 0 0 

delavnice 1 2 3 
srečanja z ustvarjalci 7 28 35 
predavanja 0 9 9 
pravljične vesele počitnice 25 0 25 
igralnica 27 0 27 
zaključki bralnih projektov 27 0 27 
Rastem s knjigo 49 45 94 
drugo 7 9 16 
SKUPAJ 675 204 879 

od tega domoznanske 47 39 84 
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Obiskovalci na prireditvah in dejavnostih: 
 

 
VRSTA PRIREDITVE/ 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO OBISKOVALCEV 
 

mladi  
 

odrasli  
 
SKUPAJ 

 
 
RAZSTAVE 

tematske razstave 8.875 17.095 25.970 
priložnostne 
razstave 

3.518 6.072 9.590 

vodstva po 
razstavah 

448 51 499 

 
VODSTVA PO 
KNJIŽNICI 

vodstva po 
knjižnici 

703 318 1.021 

vodstva s pravljico 921 103 1.024 

vodstva z  
informacijskim 
opismenjevanjem     

193 242 435 

 
 
URE PRAVLJIC 

redne ure pravljic 1.247 860 2.107 
napovedane 
skupine – OŠ 

792 97 889 

napovedane 
skupine – vrtci 

3.408 448 3.856 

ure pravljic z 
ustvarjalnico 

120 24 144 

 
 
RAČUNALNIŠKO 
OPISMENJEVANJE 

informacijsko 
opismenjevanje 

19 2 21 

računalniške 
ustvarjalnice 

0 0 0 

predstavitev 
elektronskih virov 

0 0 0 

delavnice 24 28 52 
srečanja z ustvarjalci 433 1.088 1.521 
predavanja 3 233 236 
pravljične vesele počitnice 281 84 365 
igralnica 260 237 497 
zaključki bralnih projektov 934 273 1.207 
Rastem s knjigo 1.077 1.400 2.477 
drugo 254 627 881 
SKUPAJ 23.510 29.282 52.792 

od tega domoznanske 5.574 12.135 17.709 
 
 

PRIREDITVE ZUNAJ KNJIŽNICE ŠTEVILO OBISKOVALCEV 
prireditve št. prireditev mladi  odrasli  SKUPAJ 

za mlade 46 1.389 340 1.729 

za odrasle  34* 76 2.807** 2.883 

SKUPAJ 80 1.465         3.147 4.612 
Vrtci, šole, Univerzitetni klinični center, lokacije Literarnih postaj…  
*od tega 11 Literarnih postaj, ki smo jih pripravili v sklopu Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture,   
** od tega 1.005 obiskovalcev Literarnih postaj 
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Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture in Mariborska knjižnica  
 
Leto 2012 je ponudbo storitev v Mariborski knjižnici zaznamovala Evropska 
prestolnica kulture. Organizirani in izvedeni projekti so knjižnico še močneje 
povezali z mnogimi institucijami v okolju. Že v samem letu 2012 so prinesli nov 
zagon za ustvarjanje še drugih, raznovrstnih prireditev in dejavnosti v 
sodelovanju z različnimi organizacijami (kulturne, izobraževalne itd.). S tem 
smo utrdili že ustvarjena sodelovanja v preteklosti, jih nadgradili za prihodnost 
in potrdili sinergijske učinke povezovanja različnih partnerjev, od katerih vsak 
prispeva svoj ustvarjalni potencial, znanje in prednosti. 
 

Literarne postaje  
11 prireditev; obisk: 1.005 odraslih 
 

S projektom Literarne postaje se je Mariborska knjižnica podala v blodnjak bogate literarne in 
kulturne dediščine, ki jo mesto in širša regija premoreta, a je premalo znana. V sodelovanju z 
Zavodom EPK smo pripravili cikel dvanajstih literarnih večerov z najeminentnejšimi literati različnih 
generacij, ki so povezani z mestom oz. severovzhodno Slovenijo. Izbor literatov je knjižnici predlagal 
Andrej Brvar. 
 

Literarni pogovori so potekali enkrat mesečno na različnih lokacijah po mestu, v cvetoberu literarnih 
imen pa so bili Zorko Simčič, Boris Pahor, Danica Križanič Müller, Aleš Šteger, Drago Jančar, 
Erika Vouk, Milan Vincetič, Tone Partljič, Feri Lainšček, Vladimir Kos, Andrej Brvar in Mitja 
Čander. Z njimi so se pogovarjale priznane moderatorke Melita Forstnerič Hajnšek, Darka Tancer 
Kajnih in Zora A. Jurič. Čeprav je bil razlog za selitev literarnih pogovorov izven Mariborske 
knjižnice izostanek lastnega prireditvenega prostora, pa so premiki sovpadli s širšo idejno paradigmo, 
ki je kulturo (in s tem literaturo) usmerjala v širši prostor in med ljudi. Selili smo se po različnih 
kulturnih institucijah po mestu (Lutkovno gledališče Maribor, Umetnostna galerija Maribor, 
Pokrajinski muzej Maribor, Vetrinjski dvor) in po primernih lokacijah, ki so bile dotlej prezrte (terasa 
City Hotela Maribor, letni vrt Toto Cafe Bara, pristan Dravske vile, Vodni stolp). Literarne postaje so 
sčasoma postale medijsko prepoznavne, kar se je poznalo tudi na obisku. Dokumentirane so na 
medmrežju na strani EPK, nekaj jih je posnela RTV Slovenija (Simčič, Boris Pahor, Drago Jančar, 
Vladimir Kos in Andrej Brvar). Postaje nudijo enkraten vpogled v mestno in regijsko literarno 
dogajanje, ki bo nekoč zagotovo pričalo o razsežnostih sedanjega mestnega zeitgeista. Postale so 
blagovna znamka Mariborske knjižnice, ki jo bomo negovali naprej.  
 

 

Literarna postaja z Dragom Jančarjem; z njim se je pogovarjala Zora A. Jurič 
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Edina postaja, ki je nismo uspeli realizirati v letu 2012, je bil pogovor z Eriko Vouk. Zaradi bolezni 
avtorice smo jo prestavili v začetek leta 2013. Kljub temu smo načrtovano število prireditev v okviru 
Literarnih postaj realizirali. Naredili smo namreč še dva dodatna »postanka«. Aprila smo v Svečani 
dvorani Rotovž gostili Janija Virka, ki je predstavil knjigo Kar je odnesla reka, kar je odnesel dim, 
septembra pa smo gostili trojico izraelskih avtoric, ki so pri nas gostovale v okviru festivala Vilenica 
2012. 
 
Evropska pravljica 
15 prireditev; obisk: 1.326 (80 mladih, 1.246 odraslih) 
 
Evropska pravljica je bila poleg Literarnih postaj še drugi projekt, ki ga je Mariborska knjižnica 
izvedla v okviru programa Evropske prestolnice kulture. Akterja Evropske pravljice sta bila služba za 
mlade bralce in revija Otrok in knjiga. Zamišljena je bila kot nekakšna razgledna točka po bogati 
pripovedovalski tradiciji Evrope in je prinesla široko zastavljen koncept prireditev iz več vsebinskih 
sklopov, ki je vrhunec doživel 24. in 25. maja in imel odmeve v vseh partnerskih mestih. 

 

Zvonko Čoh je posebej za naslovnico knjige V pravljice odklenjene ključavnice izrisal kronico 
gadje kraljice, ki smo jo izbrali tudi za logotip projekta Evropska pravljica 2012. 
 

 
Z mednarodnim simpozijem o evropski pravljici smo obeležili 40 let izhajanja naše publikacije 
Otrok in knjiga, edine slovenske strokovne revije za vprašanja mladinske književnosti, književne 
vzgoje in s knjigo povezanih medijev, ter 20 let delovanja Slovenske sekcije IBBY (Mednarodne 
zveze za mladinsko književnost). Na simpoziju, ki je potekal 24. in 25. maja 2012 v Hotelu City 
Maribor, je 19 avtorjev (12 slovenskih in 7 iz tujine: Nizozemske, Španije, Hrvaške in Črne gore) 
predstavilo 18 prispevkov. Referenti so bili uveljavljeni raziskovalci ljudskega izročila, pravljičnih 
žanrov in mladinske književnosti; nekateri tudi uspešni, večkrat nagrajeni ustvarjalci pravljičnih 
literarnih žanrov, pripovedovalci in knjižničarji.  
Teze za simpozij sta zasnovala člana uredništva revije Otrok in knjiga: redni prof. dr. Igor Saksida s 
Pedagoške fakultete v Ljubljani in redna prof. dr. Dragica Haramija z mariborske Pedagoške in 
Filozofske fakultete v Ljubljani. Za povezovanje s tujimi referenti je poskrbela Slovenska sekcija 
IBBY. 
Simpozij sta moderirala dr. Igor Saksida in redna prof. dr. Metka Kordigel s Pedagoške fakultete 
Univerze v Mariboru, ki je bila prav tako dolgoletna članica uredniškega odbora revije. Razen dveh 
referatov (Kenda, Blažić) so bili vsi prispevki tudi objavljeni, in sicer v tematsko zaokroženi številki 
83, ki je izšla tik pred simpozijem. 212 strani obsežno  številko smo izdali s pomočjo subvencije EPK 
in JAK. Na simpoziju je bilo več kot 100 poslušalcev iz vse Slovenije. 
 
Evropska pravljica je vsebovala tudi sklope, ki so bili namenjeni pravljici in umetnosti 
pripovedovanja. Pripravili in izpeljali smo 14 dogodkov in izdajo strokovne publikacije: 

1 mednarodni pravljični večer v Mariboru ob simpoziju Evropska pravljica, 
1 razstavo ob simpoziju Evropska pravljica, 
3 mednarodne pravljične večere (Novo mesto, Ptuj, Murska Sobota), 
9 pripovedovalskih večerov na območju Mariborske knjižnice in v splošnih knjižnicah partnerskih 
mest (Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Slovenska 
Bistrica, Lenart in Ormož), 
izdajo monografije Za pravljice odklenjene ključavnice. 
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Mednarodni pravljični večeri 
Pravljične večere v Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu ter na Ptuju smo oblikovali z naborom 
vrhunskih pripovedovalcev iz Norveške, Škotske, Srbije in Slovenije. Izbrali smo jih upoštevajoč 
njihovo kakovost in prepoznavnost v državi, iz katere izhajajo, saj smo želeli, da bi v slovenski prostor 
pripeljali res najzanimivejše pripovedovalce. Po vključenosti mednarodnih gostov je bil 
pripovedovalski večer v Mariboru, ki je dopolnjeval simpozij Evropska pravljica, najmočnejši in 
najpestrejši, vključeval je 7 mednarodnih pripovedovalcev. Glasba je dogodek umestila v prostor in je 
pravljico skozi lastne izbore instrumentalne in vokalne pripovedi Katarine Juvančič in Dejana 
Lapanje ter skozi umetnost žive pripovedovane besede izrisala v njeno intenzivno in občuteno 
doživljanje, različne pristope in izvor.  
 

Umetnost pripovedovanja je nekaj, 
za kar se v Mariborski knjižnici že 
vrsto let trudimo, da bi v širšem 
prostoru dobila mesto, ki ji pritiče. 
Najmočnejši pečat mednarodnih 
pravljičnih večerov, tudi v 
partnerskih mestih, so dali tuji gostje 
Alexandria Patience (Škotska), 
Tom Muir (Orkneyski otoki), 
Lawrenc Tulloch (Shetlandski 
otoki), poleg njih pa še Maritha 

Nielsen (Norveška), Ana Hofman (Srbija), Anja Štefan in Ana Duša (Slovenija). 
Alexandria Patience, Tom Muir in Lawrence Tulloch so zgodbe svojih dežel ponesli v Novo mesto 
(21. maja), na Ptuj (22. maja) ter v Mursko Soboto (25. maja). 24. maja so pripovedovalke in 
pripovedovalci združili moči v tisti dan premajhni veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor.  
 
Nastopajoče smo izbrali na podlagi njihovega ukvarjanja s pripovedovanjem, ki je pustilo močan pečat 
v državi, iz katere izhajajo. Anja Štefan deluje kot samostojna umetnica. Je priznana slovenska 
pripovedovalka in hkrati snovalka pripovedovalskega festivala Pravljice danes, ki ga vodi od leta 
1998 (zadnja leta kot del tričlanske ekipe) ob tem pa raziskuje pripovedno izročilo. Ana Duša vodi s 
Špelo Frlic Pripovedovalski variete, hkrati pa je del skupine Za dva groša fantazije. Ana Hofman je 
pripovedovalka, ki se ukvarja s srbskim ljudskim izročilom. Maritha Nielsen se na Norveškem ukvarja 
s pripovedovanjem, dramsko igro in je po poklicu grafična oblikovalka. Alexandria Patience je 
pripovedovalka škotskih ljudskih pripovedi in programski vodja več pripovedovalskih in umetniških 
festivalov na Škotskem. Tom Muir je pripovedovalec z večletnim stažem, ljubiteljski areheolog, 
muzejski kustos in zbiralec orkneyske folklore. Njegove zgodbe so poslušalci lahko slišali na različnih 
koncih sveta, saj ga vabijo po vsej Evropi in celo na Kitajsko. Izdal je knjige, ki so prevedene v več 
svetovnih jezikov. Lawrence Tulloch je prav tako eminenten pripovedovalec, cenjen po vsej Evropi. 
Bil je svetilničar, tkalec, pismonoša, danes pa je uveljavljen pripovedovalec, pisatelj, publicist (radio, 
časopisi) in turistični vodič. Mednarodnega pravljičnega večera v Mariboru se je udeležilo 190 
obiskovalcev, v Murski Soboti, v Novem mestu in na Ptuju pa še 170 poslušalcev. 
Skupaj smo z vsemi dogodki s pravljico in umetnostjo pripovedovanja nagovorili 1.226 poslušalcev. 
 
Monografija Za pravljice odklenjene ključavnice  
je zaokrožila projekt Evropske pravljice, kot smo jo zastavili, in dodala žlahten teoretični okvir vsem 
dolgoletnim prizadevanjem knjižnice pri izvajanju pravljičnega poslanstva. Monografija je podrobno 
predstavljena v razdelku založniški dejavnosti knjižnice. 
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Kampanja Darujem&berem 
 

Potem ko smo zaradi zmanjšanega financiranja ostali brez velikega deleža sredstev, potrebnih za 
nakup knjig, smo v knjižnici poiskali način, kako bi 
uporabnikom kljub temu zagotovili sveže poletno branje. 
Zasnovali smo kampanjo Darujem in berem, s katero smo zbirali 
sredstva – prostovoljne prispevke, in podporo svoji dejavnosti. 
Kampanjo bi lahko poimenovali tudi z geslom: s skupnimi 
močmi do novih knjig ali brez uvedbe članarine želimo še naprej 
ostati dostopni kar najširšemu krogu občanov, saj smo se z 
akcijo poskušali izogniti vse bolj pretečemu ukrepu – ponovni 
uvedbi članarin,  
hkrati pa javnost opozoriti na težave, s katerimi se srečujemo. 
 
V prvem delu kampanje, ki je trajala od 22. junija do 22. 
septembra 2012, smo zbirali prostovoljne prispevke za nakup 
knjig v poletnem času, in sicer konkretne naslove, ki so 
manjkali v posameznih enotah. Višina prispevka, s katerim so 
lahko ljubitelji knjig pomagali, ni bila omejena, cilj pa je bil 
zbrati 50.000 evrov. Z zneskom smo želeli simbolično pokazati, 
koliko sredstev nam je zmanjkalo samo za poletno branje. 

Plakat ob kampanji 
K sodelovanju pri zagonu akcije smo povabili ugledne posameznike, da podprejo akcijo in postanejo 
prijatelji in ambasadorji Mariborske knjižnice. Med prvimi se je odzval mag. France Prosnik, varuh 
bolnikovih pravic, kmalu so se mu pridružili prof. dr. Nataša Vaupotič, dekanica Fakultete za 
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Mitja Čander, programski direktor EPK, Darja 
Kramberger, nekdanja ravnateljica knjižnice, literati Drago Jančar, Tone Partljič, Janja Vidmar in 
druge javne osebnosti z različnih področij delovanja, ki poznajo pomen knjižnice za lokalno skupnost 
in širše okolje, so njeni pogosti in zvesti uporabniki, sodelujejo pri raznolikosti njenih dejavnosti in 
znajo na pravem mestu in ob pravem trenutku zastaviti svoje ime zanjo.  
 

 
Mag. France Prosnik je poslanstvo ambasadorja začel v Knjižnici Nova vas, z njim na fotografiji knjižničarka 

Alenka Hršak. 
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Kampanja je bila zelo odmevna. Odzvala so se številna podjetja in prek 600 posameznikov, s pomočjo 
katerih smo zbrali blizu 10.000 evrov, kar je pomenilo, da smo lahko kupili 600 knjig več kot bi jih 
sicer in da so prišle do novih naslovov manjše enote. Medijsko nas je podrla časopisna hiša Večer, pa 
tudi drugi mediji so akcijo redno spremljali. Z akcijo smo predvsem veliko naredili za prepoznavnost 
knjižnice v okolju. 

 
Decembrske novinarske konference so se udeležili ambasadorji Andrej Brvar, Nataša Vaupotič in Tone Partljič. 
 
 
Dan Mariborske knjižnice – 22. september 
 
22. septembra smo za zaključek akcije Darujem in berem, 
predvsem pa z namenom povezovanja z okoljem in 
predstavitve naše ponudbe in storitev, pripravili prvi Dan 
Mariborske knjižnice. Na Rotovškem trgu smo na stojnicah 
razstavili pisano paleto naše kreativnosti in otroke razveselili s 
pravljicami, na Glavnem trgu pa je vabil staro in mlado 
bibliobus z razstavo na prostem, bukvarno in ustvarjalno 
delavnico. Pripravili smo vodstvo po naših prostorih, v dvorani 
pa na okrogli mizi s pomenljivim naslovom Svetla prihodnost 
Mariborske knjižnice?, ki ga je usmerjal mag. Franci Pivec, z 
našimi ambasadorji in predstavniki financerjev spregovorili o 
pomenu knjižnice pri razvoju lokalne skupnosti in mesta ter o 
njenem položaju in prihodnosti. Ustvarjalno in pestro 
dogajanje je s koncertom zaključil Adi Smolar. 
Na Dan Mariborske knjižnice je Rotary klub Maribor Park 
Mariborski knjižnici izročil gesla za izposojo elektronskega 
gradiva Mestne knjižnice Ulm ter se zavezal k plačevanju letne 
članarine za uporabo gesel. Storitev izposoje teh elektronskih 
virov smo že ponudili v čitalnici osrednje knjižnice in v 
Knjižnici Nova vas. 
Dogodek, ki ga je obiskalo okoli 3000 ljudi, bo tradicionalen. 
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Knjižnična mreža, ponudba za uporabnike 
 

Knjižnični prostor, investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema  
 

Prizadevanja pri zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za normalno in nemoteno delovanje 
Mariborske knjižnice so bila tako kot že v preteklih letih tudi v letu 2012 prioritetno namenjena 
realizaciji natečajne rešitve za osrednjo knjižnico na Rotovškem trgu. Historiat prizadevanj za novo 
osrednjo knjižnico, ko so se prvič pokazale realne možnosti za uresničitev dolgoletnih prizadevanj, 
sega v leto 2008, ko je Mestna občina Maribor izvedla javni arhitekturni natečaj za prenovo in 
razširitev osrednje Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga z mestno hišo. Po več zapletih 
tudi do konca leta 2012 pravnomočnega gradbenega dovoljenja nismo dobili. Tudi vse aktivnosti, ki so 
bile povezane z zagotavljanjem nadomestnih prostorov za nemoteno delovanje knjižnice v času 
prenove so leta 2012 zamrle. Kot opcije še vedno obstajajo prostori bivšega SDK - ja in prostori 
Nadškofije Maribor. 
 

 
Dotrajani in prenatrpani prostori osrednje knjižnice že leta kličejo po širitvi in sodobnejši podobi. 

 
Delno smo obstoječo stisko reševali s preselitvijo Oddelka za nabavo in obdelavo na dve ločeni 
lokaciji, in sicer na Rotovški trg 1/I. nadstropje, kjer so prostori za obdelavo in Rotovški trg 9, kjer so 
prostori za nabavo in opremo knjižničnega gradiva. Knjigoveznica, ki je prav tako del Oddelka za 
nabavo in obdelavo, je ostala na prvotni lokaciji na Rotovškem trgu 2. Komunikacija med 
posameznimi deli Oddelka za nabavo in obdelavo je sicer nekoliko otežena, vendar pa preurejeni 
prostori omogočajo zaposlenim ustrezne delovne pogoje, ki jih prej niso imeli. Prostore za obdelavo 
smo uredili z lastnimi sredstvi v višini 18.952,74 EUR, pridobili pa smo 108 m2. Uredili smo nove 
električne instalacije in računalniške povezave, prostore prepleskali in zamenjali talne obloge, uredili 
smo tudi čajno kuhinjo za potrebe zaposlenih in jo opremili z novim pohištvom. 
 
Z lastnimi sredstvi smo uredili komunikacijsko povezavo s stavbo na Rotovškem trgu 9 v vrednosti 
623,51 EUR, podjetje Montaža Rola iz Benedikta pa nam je donatorsko izdelalo potrebne police v 
opremi za razvrščanje gradiva. 
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Hkrati smo z izpraznitvijo prostorov v pritličju na Rotovškem trgu 2 omogočili osrednji knjižnici 
Rotovž, da je vsaj minimalno razširila prostore za izposojo, a je pomanjkanje prostorov še vedno zelo 
kritično. Bivše delovne prostore osrednje knjižnice smo opremili z novimi policami, ki smo jih 
nabavili iz lastnih sredstev v višini 1.280,85 EUR. 
 
V izpraznjenih delavnicah lutkovnega gledališča na Rotovškem trgu 2 smo zasilno uredili 3 pisarne, v 
eni pisarni uredili električno instalacijo, vse pisarne z lastnimi močmi prepleskali, ker je za kaj več 
zmanjkalo denarja. Pisarne smo opremili z novo pisalno mizo in petimi pisarniškimi omarami v 
vrednosti 2.402,31 EUR, delno so opremljene s staro opremo, ki nam jo je donirala Knjižnica 
Medvode. Investicijsko vzdrževanje prostorov bomo nadaljevali v letu 2013. 
 
S sofinanciranjem Mestne občine Maribor, Staninvesta d.o.o. in lastnimi sredstvi smo prenovili še 
drugi zelo dotrajani vhod v enotah Nova vas, v Pionirski knjižnici Nova vas. V letu 2011 smo namreč  
že uspeli s pomočjo sredstev Mestne občine Maribor in z lastnimi sredstvi preurediti vhod v Knjižnico 
Nova vas. Vrednost investicije vetrolova je znašala 14.151,89 EUR, od tega je Mestna občina Maribor 
zagotovila sredstva v višini 7.000 EUR, Staninvest d.o.o. 5.000 EUR, razliko do polnega zneska pa 
smo pokrili z lastnimi sredstvi v višini 2.151,89 EUR. 
 
V Knjižnici Nova vas smo zamenjali dotrajano in uničeno telefonsko centralo v vrednosti 724,92 EUR 
iz lastnih sredstev in uredili dodatno polico v izposoji. Za Pionirsko knjižnico Nova vas smo z lastnimi 
sredstvi kupili dodatne kovinske stojke za prostostoječe obojestranske knjižnične police in vezne 
elemente, in na ta način pridobili 50 m dodatnih knjižnih polic, višina lastnih vloženih sredstev je 
957,66 EUR. 
 
Že v letu 2010 smo začeli z načrtovanjem nove knjižnice v občini Selnica ob Dravi, predviden začetek 
gradnje knjižnice v večnamenskem objektu pa je bil zaradi gospodarske krize in splošne recesije 
preložen v leto 2013, vselitev v nove prostore pa v leto 2014. Velikost knjižnice bo približno 400 m2, 
kar pomeni dolgoročno rešitev in odličen pogoj za razvoj knjižnične dejavnosti v občini Selnica ob 
Dravi.  
 
Za novo knjižnico v Rušah smo iskali nove prostorske rešitve, kažejo se možnosti za novo lokacijo. 
Predvideni načrti, ko naj bi se knjižnica selila v večnamenski objekt na Mariborski cesti, so zastali. 
Zaradi gospodarske krize in prisilne poravnave Stavbarja, ki je bil lastnik prostorov, so bile namreč 
vse priprave za izdelavo projektne dokumentacije ustavljene, lokacija pa ne več aktualna. 
 
Večji prostori bi bili potrebni tudi za Knjižnico Pobrežje, ki je zaradi izredno močnega števila 
obiskovalcev, obširne ponudbe kakovostne knjižnične zbirke in številnih storitev za uporabnike že 
zelo utesnjena. Deluje na približno štirikrat premajhni kvadraturi, stanje pa je že zelo podobno stanju v 
osrednji knjižnici na Rotovžu.  
 
Problem predstavljata še Knjižnica Studenci in Knjižnica Pekre. Za Knjižnico Studenci so prostori že 
docela neustrezni in premajhni in vsaka večja vlaganja nesmiselna. V letu 2012 smo namestili samo 
žaluzije v vrednosti 294 EUR iz lastnih sredstev.  
 
V Knjižnici Pekre se soočamo s problemom nedostopnosti knjižničnih prostorov za gibalno ovirane 
uporabnike. Čeprav smo prejeli pritožbo o nedostopnosti knjižnice že v letu 2011, problema nismo 
uspeli rešiti. Knjižnica namreč nima rampe za invalide, poleg tega pa deluje v dveh nadstropjih, stavba 
pa nima dvigala. V knjižnici smo se ukvarjali tudi s problematiko zagotavljanja varnosti zaposlenih in 



20 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK 0/Zapis št. 85 
Letno poročilo 2012/Predloga /Dragica Turjak 
 
 
 
 

 

uredili klic v sili. Zaradi odmaknjenosti in dela v dveh nadstropjih so prostori zvečer zelo neprijetni za 
zaposlene, saj jih uporabniki včasih tudi fizično ogrožajo. 
 
Vse tri knjižnice, Pobrežje, Studenci in Pekre delujejo v prostorih, ki jih imamo v najemu, kar pomeni, 
da vlaganja v potrebna investicijska dela niso mogoča.  
 
Vse naše aktivnosti na področju prostorske problematike, katerih cilj je doseči normalne in 
sprejemljive pogoje za kvalitetno izvajanje programov in delo z uporabniki, so del uresničevanja 
razvojne strategije in ciljev Strateškega načrta Mariborske knjižnice. Tudi za naprej ostaja prva 
prioriteta ureditev osrednje knjižnice. Vodstvo knjižnice pa se seveda nenehno aktivno odziva na vse 
možnosti, ki bi lahko vplivale na izboljšanje prostorskih pogojev.  
 

enote Mariborske knjižnice  naslov 
potrebna vel. – 
standard m2 

dejanska 
velikost m2 

Knjižnica Rotovž Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
 

13.000  

832 

Čitalnica Rotovški trg 1, 2000 Maribor 
P0ionirska knjižnica Rotovž Rotovški trg 6, 2000 Maribor 305 

Knjižnica Tabor Dvorakova 3, 2000 Maribor 350 

Pionirska knjižnica Tabor Dvorakova 3, 2000 Maribor 

Knjižnica Nova vas 
C. proletarskih brigad 61/a, 2000 
Maribor 

 
 

1.700 

611 

Pionirska knjižnica Nova vas 
C. proletarskih brigad 63/a, 2000 
Maribor 

367 

Potujoča knjižnica-bibliobus 
Zagrebška 18, 2000 Maribor 
(skladišče) 

500 175 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 
Ul. 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob 
Dravi 

250 151 

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

Knjižnica Hoče Sršakova 2, 2311 Hoče 760 227 

Knjižnica Kamnica Vrbanska 97, 2351 Kamnica 400 210 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na 
Pohorju 

350 90 

Knjižnica Pekre Lackova 180, 2341 Pekre 500 184 

Knjižnica Pesnica 
Pesnica pri Mariboru 42a, 2211 
Pesnica 

520 100 

Knjižnica Pobrežje Čufarjeva 5, 2000 Maribor 900 220 
Knjižnica Janka Glazerja 
Ruše Falska 24, 2342 Ruše 

670 146,5 

Knjižnica Studenci Obrežna 1, 2000 Maribor 630 99 

Knjižnica Šentilj 
Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. 
Goricah 

600 245 

Knjižnica Tezno Zagrebška 18, 2000 Maribor 800 380 

Izposoja na domu Rotovški trg 2, 2000 Maribor -  

Izposoja v bolnišnico Dvorakova 3, 2000 Maribor -  

SKUPAJ   4.812,5 
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Knjižnična dejavnosti v enotah 
 

V oddelku za knjižnično mrežo je v letu 2012 delalo 59 zaposlenih, od tega so bili 4 vključeni v 
izposojo občasno (vodja službe za mlade bralce, sodelavec v službi za mlade bralce, koordinator 
prireditev za odrasle bralce, vodja oddelka za knjižnično mrežo). Na prvi pogled številčno močna 
kadrovska zasedba pa zelo hitro splahni, ko je potrebno zagotavljati redno odprtost v številnih 
knjižnicah v mreži. To nam vse težje uspeva, saj se veča delež bolniških odsotnosti in iz leta v leto 
narašča obseg internega dela.  
V letu 2012 so bile enote Mariborske knjižnice skupaj odprte 28.790 ur, za 5,5% manj kot v letu 2011 
in za približno 2,5% manj, kot smo načrtovali v planu odprtosti za leto 2012. 
 

Vidnejši in zaskrbljujoči vzroki za nenačrtovano občasno zapiranje enot v letu 2012 so bili: izpad 
računalniškega sistema (nedelovanje COBISS-a, modema, težave z internetom), izpad električne 
energije, izliv vode v prostore knjižnice in nizke temperature. Do krajših ali daljših zaprtosti pa je 
prišlo tudi zaradi prenove prostorov, menjave vhodnih vrat (Pionirska knjižnica Nova vas) ter zaradi 
okvar bibliobusa. Tudi izvedba inventure knjižničnega gradiva je vplivala na manjše število ur 
odprtosti na letni ravni.  
 

Letni in poletni urnik odprtosti sta za vse enote ostala nespremenjena, ugotavljamo pa, da si nekateri 
naši uporabniki želijo večjega števila ur odprtosti predvsem v enotah, ki niso vsakodnevno odprte ali 
so odprte le polovico delovnega dneva. Pomanjkanje zaposlenih pa povečanja odprtosti ne omogoča. 
 

enote Mariborske knjižnice 

določba 
standarda 
odprtost/teden 

dejanska 
odprtost/teden 

poletni 
čas/teden 

letno odprto (ure) 
Knjižnica Rotovž 60 55 55 2.668 
Čitalnica 60 55 35 2.538 
Pionirska knjižnica Rotovž 60 55 55 2.733 
Knjižnica Tabor 60 55 33 2.502 
Knjižnica Nova vas 60 55 33 2.498 
Pionirska knjižnica Nova vas 60 55 33 2.505 
Potujoča knjižnica-bibliobus 23 30 - 1.291 
Knjižnica Bistrica ob Dravi 20 12 6 516 
Knjižnica Duplek 20 23 6 940 
Knjižnica Hoče 45 28 12 1.220 
Knjižnica Kamnica 20 17 6 707 
Knjižnica Lovrenc na Pohorju 20 18 6 750 
Knjižnica Pekre 20 17 6 694 
Knjižnica Pesnica 20 12 6 516 
Knjižnica Pobrežje 45 31 33 1.527 
Knjižnica Janka Glazerja 
Ruše 

20 28 12 
1.226 

Knjižnica Studenci 20 12 6 504 
Knjižnica Šentilj 45 28 12 1.228 
Knjižnica Tezno 45 31 33 1.538 
Izposoja na domu - 7 po dogovoru 381 
Izposoja v bolnišnico - 6 po dogovoru 308 
SKUPAJ - - - 28.790 
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Člani, obisk, izposoja 
 
 člani število prebivalcev delež članov med prebivalci v % 
mladi  22.415 46,3 

odrasli 159.903 18,3 

skupaj 182.318 21,8 
 

 

 člani število članov deleži po kategorijah članov v % 
mladi  10.387 26,2 

odrasli 29.298 73,8 

skupaj 39.685  
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obisk  število obiskovalcev v enotah delež vseh obiskov v % 
mladi 128.038 22,5 

odrasli 440.823 77,5 

skupaj 568.861  

 
 

 
 
 
 
 izposoja knjižničnega gradiva število izposojenih izvodov delež v % po kategorijah članov 
mladi 506.690 28,0 

odrasli 1.300.982 72,0 

skupaj 1.807.672  
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deleži izposoje v % leposlovje 
strokovno 
gradivo periodika 

neknjižno 
gradivo 

skupaj 

mladi  63,4 % (321.494) 22,1 % (111.745) 1,7 % (8.658) 12,8 % (64.793) 100 % (506.690) 

odrasli    51,1% (664.949) 36,4 % (473.772) 5,0 % (65.612) 7,5 % (96.649) 100 % (1.300.982) 

 
 

 
 
 

strokovne 

knjige

36%

leposlovje

51%

neknjižno 

gradivo

8%

periodika

5%

Deleži izposoje po vrstah gradiva pri 

odraslih 
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Opomini in izterjava gradiva 
 
Na področju izdelave in pošiljanja opominov v letu 2012 ni prišlo do večjih sprememb. Opomine smo 
izdelovali vsak dan po vnaprej določenem urniku (MK/2 Navodilo št. 80), razen v poletni mesecih 
glede na poletni urnik. 
Agencija za izterjavo je obravnavala 510 primerov, kar je za 4 več kot leto prej. Izterjati bi morali 
12.740,00 EUR dolgov, vendar je bila uspešnost 65,49 %, kar pomeni 8.343.45 EUR.  

Uspešnost izterjave 2010 - 2012

0,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

14.000,00 €

2010 2011 2012

Glavnica Izterjani znesek

 

Tudi pri izterjavi gradiva smo bili le polovično uspešni. Od 1063 nevrnjenih enot gradiva je ostalo 
neizterjanih 458, kar pomeni slabih 57 %. 
 
Pritožbe, pohvale in mnenja uporabnikov 
 
Večina naših uporabnikov je bila v letu 2012 zadovoljna z našim delom, ponudbo in storitvami, nekaj 
pa je bilo tudi takšnih, ki z nekaterimi področji našega dela niso bili zadovoljni in so se zaradi tega 
pritožili, bodisi pisno ali ustno pri vodjih enot, vodji oddelka za knjižnično mrežo ali pri direktorici. 
Večina pritožb se je navezovala na nestrinjanje s plačilom nastalega dolga, zaračunavanjem zamudnin 
ob dneh, ko je knjižnica zaprta (prazniki in nedelja), vedno bolj pa tudi opažamo, da marsikateri 
uporabnik nastalega dolga zaradi osebnih finančnih težav ne more poravnati z enkratnim plačilom, 
ampak v obrokih. Nekaj pritožb se je navezovalo na nestrinjanje z neprenosljivostjo izkaznice, precej 
je bilo bralcev, ki so trdili, da so gradivo vrnili, vendar ga na naših policah nismo našli. Zaznati pa je 
tudi delež pritožb, ki se nanašajo na naš odnos do uporabnikov. V knjigi pohval in pritožb so 
večinoma zapisane pritožbe ter nekaj pohval in mnenj o našem delu.  
 
Vodja oddelka za knjižnično mrežo je pritožbe prejela preko pošte, nekaj jih je prišlo preko spletnega 
uporabniškega vmesnika »Pišite nam«, ki je bil za naše uporabnike zelo uporabna varianta za 
komuniciranje z nami, saj je večina mnenj in prošenj prispelo ravno preko tega vmesnika. Skupno je 
vodja obravnavala 112 primerov pritožb uporabnikov, ki jim je odgovorila po elektronski pošti ali z 
dopisom po klasični pošti. 
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Elektronske in druge storitve pri izposoji gradiva 
 
Člani knjižnice lahko preko spleta samostojno: 
podaljšajo datum vračila, 
rezervirajo gradivo, 
prekličejo rezervacije, 
naročijo prosto gradivo,  
se naročijo na prejemanje e-obvestil po e-pošti ali sms o prispelem rezerviranem gradivu, pred 
potekom izposojevalnega roka in o poteku članstva.  
Spletni obiski v okolju Moje knjižnice so se v primerjavi z letom 2011 povečali za 12,5 %, največji 
porast beležimo pri rezervacijah gradiva. Člani so preko spleta naročili 45.636 enot gradiva, za 10,9 % 
več kot v letu 2011. Narašča tudi število članov, ki se naročajo na prejemanje e-obvestil (za 26,6 %  
več preko e-pošte in 47,4 % več preko sms). Število obiskov preko bibliofona (telefonskega 
odzivnika) se ni bistveno spremenilo.  
 
Št. vseh e-obiskov v okolju Moja knjižnica 101.605 
naročila gradiva preko OPAC-a 26.248 
rezervacije gradiva preko OPAC-a (s preklici rezervacij) 23.163 
podaljšanje gradiva preko OPAC-a 57.983 
podaljšanje gradiva preko bibliofona 175 

 
Št. vseh e-transakcij v okolju Moja knjižnica (povezanih z gradivom) 298.113 
št. naročenega gradiva  preko OPAC-a 45.636 
št. rezerviranega gradiva  preko OPAC-a (s preklici rezervacij) 42.275 
št. podaljšanega gradiva  preko OPAC-a 210.202 
št. podaljšanega gradiva preko bibliofona  637 

 

E-obvestila 
obvestilo o prispelem 
rezerviranem gradivu 

obvestilo o skorajšnjem poteku 
 roka izposoje 

obvestilo o poteku 
članstva  

na e-naslov      8.476           8.207 1.510 

na sms       681     436 39 

 
 
Medknjižnična izposoja 
 

  
število posredovanih 

izvodov 
število prejetih 

izvodov skupaj  
število knjig  148 246 394 
število kopij dokumentov 7 15 22 
število elektronsko posredovanih dokumentov  1 1 
skupaj 155 262 417 

 
Naša odzivnost pri dobavi gradiva v druge knjižnice se je s prejšnih 0,9 povečala na 1,6 dneva, kar je 
še vedno zelo hitro in pomeni, da se naročila obdelajo v manj kot dveh dneh. Povprečna hitrost dobave 
gradiva iz drugih knjižnic je 4,3 dneva. 
Prihodki medknjižnične izposoje bili 1.690,80€. 



27 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK 0/Zapis št. 85 
Letno poročilo 2012/Predloga /Dragica Turjak 
 
 
 
 

 

Izposoja na dom 
 

Delo servisa Izposoja na dom je podrobno opisano v Prilogi 8. Storitev je potekala brez večjih 
posebnosti, glavno težavo predstavlja zagotavljanje ustreznega časa knjižničarke za izvajanje obiskov 
na domu, v zadnjem letu pa dodatno še pomanjkanje gradiva. 
 
 
Izposoja v bolnišnico 
 

Izposoja v bolnišnico je v preteklem letu potekala po zastavljenih načrtih in s sprotnim usklajevanjem, 
saj je vedno težje zagotoviti redno prisotnost knjižničarja za obiske v bolnišnici. Realizacija 
zastavljenih načrtov je podrobneje opisana v Prilogi 8. 
 
Delo potujoče knjižnice 
 
Podobno kot storitvi izposoja na dom in izposoja v bolnišnico, namenjeni ljudem, ki sami ne morejo 
do knjižnice, ima posebno mesto in pomen v približevanju knjižnice uporabnikom potujoča knjižnica z 
bibliobusom in premičnimi zbirkami, saj prihaja med uporabnike v okoljih, kjer ni stacionarne 
knjižnice, v podeželskih krajih ali na obrobju mestnega središča, kjer pogosto tudi ni nobene druge 
kulturne ponudbe, ali pa v domove za ostarele, zavode, ki skrbijo za ljudi s posebnimi potrebami, 
bolnišnične oddelke. Poleg kulturne in informacijske vloge knjižnice je pri tej obliki dejavnosti, 
podobno kot pri izposoji na dom in v bolnišnico, še posebej pomemben socialni poudarek, saj je 
poslanstvo potujoče knjižnice prav v tem, da skrbi za skupine ljudi, ki bi sicer bile marginalizirane. 
 
 
Bibliobus 
 

V letu 2012 je bibliobus na terenu opravil 1.291 ur, namenjenih uporabnikom, in prevozil skupaj 
17.013 km. Zaradi drugačne ureditve knjižnične dejavnosti so že v letu 2010 bila ukinjena nekatera 
postajališča, zaskrbljujoče pa je, ker so se občine Benedikt, Sveta Ana in Cerkvenjak odločile za 
ukinitev bibliobusa, ne da bi svojim občanom zagotovile alternativno knjižnično ponudbo. 
 
Postajališča bibliobusa po občinah: 
Maribor : Brestrnica, Brezje, Dogoše, Gaj, Malečnik, Razvanje in VDC Polž . 
Slovenska Bistrica : Črešnjevec, Impol, Laporje, Sp. Polskava, Šmartno na P., Zg. Ložnica. 
Starše: Brunšvik, Marjeta, Prepolje, Rošnja, Starše, Zlatoličje. 
Šentilj: Zg. Velka, Sl. Vrh, Selnica ob Muri, Ceršak. 
Selnica: Selnica ob Dravi, Fala. 
Duplek: Dvorjane, Sp. Duplek, Zg. Duplek, Korena, Žitečka vas. 
Kungota.: Jurij, Svečina, Sp. Kungota. 
Miklavž: Dobrovce, Dravski Dvor, Miklavž -Vauhnik, Miklavž - 
šola, Skoke. 
Rače-Fram: Fram, Podova, Rače, Sp. Gorica. 
Pesnica: Jakobski Dol, Jarenina, Pernica. 
Oplotnica: Prihova. 
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Premične zbirke 
 
Društvene knjižnice 
Zg. Kungota 
Gradišče na Kozjaku 
 
Ustanove/Zavodi 
Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor 
OŠ Bojana Ilicha, enota Bolnišnična šola, Maribor 
Sončni dom, Maribor 
Dom starejših Idila, Jarenina 
Dom starejših občanov Tezno, Maribor 
VDC Sožitje, Maribor 
Materinski dom Maribor 
 
Delovanje biblibusa in premičnih zbirk je podrobneje predstavljeno v Prilogi 8. 
 
 
Delo z uporabniki s posebnimi potrebami  
 

V knjižnici namenjamo posebno skrb ranljivim skupinam. Pripravili smo načrt vključevanja in 
zagotavljanja enakih pogojev dostopnosti za te skupine in pri tem izhajali iz analize knjižničnih 
okolišev. Načrt smo razširili tudi v okvir projektov osrednje območne knjižnice. 
 
Dobro smo sodelovali z Društvom gluhih in naglušnih Podravja Maribor (DGN) in sodelovanje še 
nadgradili. Člani DGN so organizirano obiskali gledališko predstavo (pantomimo) Potovanje po svetu, 

ki jo je v Knjižnici Kamnica izvedel gluhi 
igralec Damijan Šebjan. Knjižnica Kamnica je 
gostila tudi gledališko predstavo 24 uh, v 
okviru katere so tečajniki slovenskega 
znakovnega jezika opravljali zaključni izpit. 
Prireditev smo namenili širši javnosti in 
poskušali tudi na ta način obiskovalce seznaniti 
z načinom komunikacije gluhih in naglušnih. 
 

Pogovor po gledališki predstavi D. Šebjana 
Potovanje po svetu (na sliki  M. Čermelj in 
predstavniki DGN) 

Gluhi in naglušni so se nam pridružili tudi na praznovanju 20-letnice Knjižnice Nova vas. Junija smo 
skupaj izpeljali prireditev Vstopimo skupaj v svet tišine, na kateri so se člani društva predstavili s 
pantomimo, nas seznanili z osnovami znakovnega jezika in nam tako približali svet gluhih. Skupaj 
smo si ogledali knjižnico, spoznali igroteko, srečanje pa zaključili s pravljično uro in pogovorom o 
načrtih za nadaljnja sodelovanja. 
Člani DGN so obiskali Knjižnico Tabor, kjer smo jim predstavili enoto ter skupaj z njimi pripravili 
razstavo Razumeti in biti razumljen. Na predlog Sveta invalidov smo sodelovali na Pikinem festivalu 
v Velenju, s pravljično uro in delavnico za gluhe in naglušne. 
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Vzpostavili smo sodelovanje z Društvom študentov invalidov Slovenije, enota Maribor (DŠIS). Z 
njihovo pomočjo smo pripravili in izpeljali načrt vsebinske dopolnitve naše domače spletne strani, ki 
uporabnikom s posebnimi potrebami omogoča lažje pregledovanje naših spletnih vsebin. Projekt smo 
izpeljali v okviru našega sodelovanja v skupini za kulturo pri Svetu invalidov. Vsebine od marca 2012 
redno ažuriramo, dostopne pa so na http://www.mb.sik.si/vsebina.asp?lang=sl&str=610. 
 

V sodelovanju z DŠIS smo v oktobru izpeljali program delovne prakse za članici Društva študentov 
invalidov Slovenije, z vsebinami za spodbujanje vključevanja študentov invalidov v knjižnične 
storitve: predstavitev knjižnice s poudarkom na e-virih in izbor gradiva v povečanem tisku. 
 

 
Predstavitev knjižnice in e-virov članom DŠIS                                         Predstavitev igroteke članom DGN 

Zelo veseli smo bili tudi odziva, obiska, izmenjave mnenj in predlogov za sodelovanje, ki so se 
spontano utrinjali ob predavanju mag. Aca Prosnika, varuha bolnikov pravic, na temo Dostopnost 
naših knjižnic. 

 
Predavanje A. Prosnika Dostopnost naših knjižnic v Knjižnici Pobrežje 

Knjižnico Nova vas in igroteko smo predstavili varovancem VDC Sožitje. Ob obisku so se uporabniki 
z motnjo v duševnem razvoju včlanili v knjižnico ter tako napravili korak naprej na področju osebne 
samostojnosti in enakopravnega vključevanja v družbo. 
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Informacijska služba 
 

Informacijska služba je v Mariborski knjižnici organizirana kot centralna razvojno in storitveno 
naravnana dejavnost za celotno mrežo in za knjižnici na območju. Vloga informacijske službe je na 
eni strani izobraževalne narave, saj se trudimo naše uporabnike z informacijskim opismenjevanjem 
usposobiti za samostojno uporabo knjižničnih informacijskih virov, pomemben vidik pa je tudi samo 
posredovanje informacij in skrb za dostopnost elektronskih virov in baz podatkov ter iskanje 
najboljših poti za čim bolj enostavno ravnanje s temi viri. 
 
Izobraževanje uporabnikov 
 

Vodstva po knjižnici z informacijskim opismenjevanjem potekajo tako, da uporabnikom predstavimo 
delovanje Mariborske knjižnice ter jih seznanimo s pogoji vpisa v knjižnico, pravilnikom poslovanja, 
mrežo knjižnice in ostalimi podatki, ki naj bi jih pridobil vsak novi član knjižnice. V drugem delu jim 
predstavimo postavitev gradiva v osrednji knjižnici na Rotovžu (UDK vrstilci, postavitev gradiva na 
policah, uporabo kazalk), ter iskanje gradiva preko sistema Cobiss/Opac (osnovni način iskanja) in na 
policah v knjižnici. 
Na predstavitvi elektronskih virov, ki so dostopni v Mariborski knjižnici, se dijaki seznanijo z vsebino 
posameznega vira in načini iskanja po njem. Ob tem jim predstavimo tudi možnost  uporabe 
oddaljenega dostopa do elektronskih virov, torej dostopa od doma. 
 

V informacijsko službo in področje izobraževanja uporabnikov sodi tudi izvajanje nacionalnega 
projekta »Rastem s knjigo«, namenjenega motivaciji srednješolcev za branje in obiskovanje knjižnic. 
 

V tabeli so predstavljeni podatki o izvajanju informacijske dejavnosti v posameznih oddelkih 
Mariborske knjižnice. Na prvi pogled je opaziti upad pri številu vodstev z informacijskim 
opismenjevanjem glede na prejšnja leta, vendar temu ni tako. Vse obiske dijakov smo doslej namreč 
beležili pod posamezne dejavnosti, sedaj so te skupine zabeležene v projektu Rastem s knjigo. 
 
 število skupin  

SKUPAJ 
število obiskov  

SKUPAJ M O M O 

Vodstvo z informacijskim 
opismenjevanjem 

Knjižnica 
Rotovž 

 
4 

 
7 

 
11 

 
76 

 
212 

 
288 

Informacijsko 
opismenjevanje 

Knjižnica 
Kamnica 

  
1 

 
1 

  
15 

 
15 

Rastem s knjigo K. Rotovž 
K. Tabor 
K. Ruše 
K. Tezno 

 26 
14 
  1 
4 

 
45 

 799 
363 

33 
        87 

 
1.282 

SKUPAJ   57  1.585 
 
Elektronski viri 
 

V  letu 2012 smo omogočali dostop do naslednjih naročenih elektronskih virov, tudi na daljavo:  
elektronske podatkovne zbirke: Poslovni splet GV IN, Pravni in poslovni informacijski sistem in 
servis IUS INFO/EURO IUS INFO, EBSCOhost, Grove Music Online, Grove Art Online, Tax-Fin-
Lex, Oxford English Dictionary, Oxford Reference Online in Who's Who and Who Was Who. 
elektronske serijske publikacije: Uradni list RS Online, Finance online, Manager online, Moje finance 
online, Podjetnik online, Kapital online, Dnevnik online, Uradne objave Urada RS za standarizacijo in 
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meroslovje, Evropski pravni vestnik, Spletni arhiv dnevnika Večer, Knjižničarske novice, Spletno 
Delo. 
elektronske knjige: Bilance, razkritja, obračun davka od dobička, Poslovni vodnik po evropskem 
pravu. 
 

 2010 2011 2010/2011 % 2011 2012 2011/2012 % 
št. e-virov, dostopnih v knjižnici 24 24 0 24 24 0 

število dostopov do e-virov  1.827 1.971 + 7,88 1.971 3.904 98,07 

št. e-virov – oddaljen dostop 7 8 + 14,28 8 11 37,5 

 

Oddaljen dostop je bil mogoč do devetih elektronskih virov. Tako so lahko od doma, iz šole ali službe 
pregledovali vsebino naslednjih informacijskih e-virov: Oxford Reference Online (do septembra 
2012), Oxford English Dictionary (do septembra 2012), EBSCOHost, Oxford Art Online, Who's Who 
and Who Was Who (do septembra 2012), Oxford Music Online, Spletni arhiv dnevnika Večer, IUS 
INFO, FinD INFO, IUS INFO. HR in Tax Fin Lex. 
 

V grafikonih so zbrani podatki o uporabi e-virov v posameznih enotah in podatki o številu dostopov 
do posameznih elektronskih virov: 
 

 

Legenda: OK- Knjižnica Rotovž, KT – Knjižnica Tabor, NV – Knjižnica Nova vas, H – Knjižnica Hoče, Ka – 
Knjižnica Kamnica, Pe – Knjižnica Pekre, Pb – Knjižnica Pobrežje, PS – Knjižnica Pesnica 
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Posredovanje informacij 
 

Informacije po določenih temah smo iskali za 14.311 uporabnikov, kar je za 8,9%  manj kot v letu 
2011. Pomoč pri iskanju informacij je poiskalo 6.712 mladih obiskovalcev (-5,44% ) in 7.599 odraslih 
(-11,75%).   
Kot vir iskanja informacij v veliki meri prevladuje knjižno gradivo, iz katerega smo posredovali 
14.338 informacij, narašča pa tudi število poizvedb po internetu (455) in naročenih elektronskih virih 
(45). 
Od 14.422 iskanj je bilo 14.195 uspešnih, v 227 primerih iskanje ni prineslo želenih rezultatov. 
Poiskali smo tudi 408 domoznanskih informacij.  
 
V tabeli so predstavljeni podatki posredovanih informacij za obdobje zadnjih treh let. 
 

 2010 2011 2010/2011 % 2011 2012 2011/2012 % 
Število uporabnikov 14.019 15.709 + 12,05% 15.709 14.311 -8,9% 
Mladi 6.609 7.098 +7,4% 7.098 6.712 -5,4% 
Odrasli 7.410 8.611 +16,21% 8.611 7.599 -11,75% 
Število informacij 14.178 15.863 +11,88% 15.863 14.422 -9,1% 
Knjižno gradivo 14.122 13.802 -2,20% 13.802 14.338 + 3,88% 
Internet 355 437 +23,1% 437 455 + 4,1% 
Naročeni E-viri 14 42 +200% 42 45 + 7,1% 
Pozitivni odgovori 13.977 15.664 +12,06% 15.664 14.195 -9,4% 
Negativni odgovori 201 199 -1% 199 227 +14,1% 
Domoznanske informacije 374 414 +10,7% 414 408 -1,45% 
 

 
 
Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja           
 

Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI (v 
nadaljevanju ERS VK) deluje od januarja 2005. Pri izvajanju servisa 
sodelujejo knjižničarji iz več splošnih in visokošolskih knjižnic ter IZUM-
a. Že sedmo leto zapored ga izvajamo tudi v Mariborski knjižnici.  
 
Skupaj smo odgovorili na 3.468 vprašanj, za 18 
% manj kot leto prej. Na 81,3% vseh prejetih 
vprašanj smo odgovorili preko klepeta, na ostala 
preko elektronske pošte. 
 
Po elektronski pošti smo v okviru ERS VK 
prejeli 647 vprašanj. Na 59,7% postavljenih 
vprašanj so odgovorile visokošolske knjižnice, 
na 13,6% splošne in na 26,7% vprašanj IZUM. 
 
Med sodelujočimi splošnimi knjižnicami je 
največ vprašanj prejela Mestna knjižnica 
Ljubljana, sledita Mariborska knjižnica in 
Občinska knjižnica Jesenice. 
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Projekt Rastem s knjigo za srednješolce 
 
Za srednješolce izvajamo nacionalni projekt »Rastem s knjigo« od leta 2010. Namen projekta je 
popularizacija knjige in branja, ter motivacija šolarjev za branje slovenskih avtorjev mladinskega 
leposlovja in spodbujanje obiskovanja splošnih knjižnic. V letu 2012 je knjižnico v okviru projekta 
obiskalo 26 skupin dijakov, skupaj 799 udeležencev, ki so po izobraževanju v dar prejeli knjigo 
Cvetke Bevc, Desetka.  
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Služba za mlade bralce 
 
Prireditve in dejavnosti za mlade bralce 
 

V letu 2012 smo uresničili načrtovani program prireditev in dejavnosti za mlade bralce, ki so ga 
zasnovale Pionirska knjižnica Rotovž, Pionirska knjižnica Nova vas in kombinirane enote z oddelki za 
mlade in odrasle bralce. Skupina za prireditve in dejavnosti za mlade bralce je načrte uskladila in 
oblikovala smernice za pokritost dejavnosti za otroke in mladostnike v ostalih enotah.  
 
Pripravili smo 675 prireditev, ki so privabile 20.644 mladih in 8.036 odraslih bralcev, skupaj 
28.680 obiskovalcev. 
Ob tem smo za otroke in mladostnike 
izvedli še 46 prireditev zunaj 
Mariborske knjižnice (vrtci, šole, 
bolnišnica, dogodki in projekti), ki jih je 
obiskalo 1.389 otrok in 340 odraslih, 
skupaj 1.729 udeležencev. V okviru 
Službe za mlade bralce so pripovedovalci 
in izvajalci dejavnosti za mlade bralce 
zunaj knjižnice pripravili še 17 
prireditev za odrasle, teh se je udeležilo 
1.172 obiskovalcev.  
 
Leto 2012 so na področju prireditev za 
mlade bralce najopazneje zaznamovala 
srečanja z avtorji in  tradicionalna 
razstava izvirnih ilustracij Damijana 
Stepančiča ob 2. aprilu, ki je domovala v 
Pionirski knjižnici Nova vas in se 
nadaljevala še v sedmih enotah 
Mariborske knjižnice. Na odmevnih 
dogodkih z literarnimi in likovnimi 
ustvarjalci smo gostili Damijana 
Stepančiča, Petra Svetino, Tatjano 
Jamnik Pocajt, Janjo Vidmar, Vido 
Mokrin-Pauer, Jasno Markuš, Simona 
Sando in Primoža Suhodolčana.  
Po zastopanosti večjih prireditev za 
mlade sta bili najbolj dejavni Pionirska 
knjižnica Nova vas in Knjižnica 
Kamnica. Prva je prireditve vzporejala z 
otvoritvijo razstave in navezujoč se na projekt Naša mala knjižnica, Knjižnica Kamnica pa je prvo 
prireditev v sodelovanju z Založbo Pivec domoznansko obarvala, druga, ki je potekala v okviru Pikine 
bralne značke in v sodelovanju s Knjižnico Velenje, pa je ponovno blestela tudi po izjemnem 
sodelovanju s šolo.     
 
Zanimivo in vsebinsko izstopajoče so bile zastavljene poletne in zimske Pravljične vesele počitnice v 
Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Nova vas, na desnem bregu Drave smo jih vzporejali s 
Festivalom Lent in jih ponovno prenesli na prizorišče mestnega parka. 
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Med rednimi oblikami dejavnosti, namenjenimi mladim bralcem, so bile pravljične ure tudi v letu 
2012 najmočneje zastopane. Za otroke šolskih in vrtčevskih skupin smo izvajali pripovedovanje 
pravljic, tudi ob vodstvih po knjižnici, ob vodstvih po razstavah, v sklopu Pravljičnih veselih počitnic 
in pri sodelovanju v različnih projektih za spodbujanje in širjenje bralne kulture (Rastem s knjigo, 
zaključne prireditve šolskih in predšolskih bralnih projektov...). Pravljična doživetja povezujemo še z 
Igralnico za male in velike, ki jo redno vsak teden izvajajo pripovedovalci Pionirske knjižnice Rotovž. 
 

Pripovedovanje pravljic otrokom na  
bibliobusu je nadaljevalo svoja potovanja, 
in tudi vse ostale enote so ohranile svoje 
redne pravljične ure in ustaljene vezi s 
šolami in vrtci.  
V sodelovanju z bolnišnično šolo smo 
nadaljevali z rednim izvajanjem 
pravljičnih obiskovanj otrok v bolnišnični 
oskrbi in za tiste, ki so hospitalizirani na 
Oddelku za pedopsihiatrijo.  
S pripovedovanjem, vodenimi obiski po 
knjižnici in z vključevanjem igrač in iger v 
programe smo nadaljevali tudi sodelovanje 
z otroki in z odraslimi s posebnimi 
potrebami in z ustanovami, ki izvajajo 
programe zanje. Ustaljenim vezem in 

oblikam smo skupaj s skupino za uporabnike s posebnimi potrebami temu segmentu prizadevanj 
dodali nova sodelovanja.  
 
Projekti in sodelovanja službe za mlade bralce 
 

Leto 2012 je v službo za mlade bralce ob rednih aktivnostih najbolj zaznamovalo sodelovanje v 
projektih, ki so povezovali člane skupine za dejavnosti za mlade bralce, posebej se je ponovno 
izrisovala dejavnost na področju umetnosti pripovedovanja. Vidno so njen strokovni prostor 
označevala aktivna sodelovanja z Mestno knjižnico Ljubljana, z njeno Pionirsko - centrom za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo ter z oddelkom za otroke in mladino Knjižnice Otona 
Župančiča, z Bralno značko, s Sekcijo za šolske knjižnice pri ZBDS, z Zavodom RS za šolstvo, s 
Sekcijo za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS, s Prežihovo bralno značko, s Slovensko sekcijo 
IBBY in z našo revijo Otrok in knjiga. Projekti v okviru Evropske prestolnice kulture 2012 so 
predstavljeni na drugih mestih v poročilu. 

Že peto leto zapored sodelujemo pri prireditvah v 
povezah z društvom MARS iz Narodnega doma 
(Festival Lent, Čitalnica na jasi), nadaljevali smo 
sodelovanja v projektih Bralne značke in Rastem 
s knjigo, pravljično umetniške povezave z 
Umetnostno galerijo Maribor, z dogajanji ob 
Slovenskih dnevih knjige Ko te napiše knjiga, ob 
Dnevih poezije in vina na Ptuju in z drugimi 
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Služba za mlade bralce in člani skupine za dejavnosti za mlade bralce so svoje delo in znanje prenašali 
v sodelovanje s šolskimi knjižnicami, s šolami in vrtci ter slovenskimi splošnimi knjižnicami in 
njihovim delovanjem na področju mladinskega knjižničarstva. Prizadevanja s področja mladinske 
književnosti in mladinskega knjižničarstva so predstavljali 
študentom, slušateljem strokovnih izobraževanj in kot 

sodelavci pri raznovrstnih projektih in na različnih prireditvah. 

Sobotna delavnica v Umetnostni galeriji Maribor z Robertom Kerežijem in Pikina bralna značka s Primožem 
Suhodolčanom v Knjižnici Kamnica 

 
Člani skupine za prireditve in dejavnosti za mlade bralce so se udeleževali izobraževanj, posvetovanj, 
srečanj, knjižnih sejmov, festivalov in dogodkov, ki podpirajo njihovo delo in področje. Vseskozi 
razmišljajo o novih smereh, pokrivajo potrebe celotne knjižnične mreže ter z izvajanjem svojih 
dejavnosti in prireditev bogatijo delo in značaj enot Mariborske knjižnice ter prostor slovenskega 
mladinskega knjižničarstva. 

 
Pravljični dan s Pravljično šolo 2012 
 
Pravljični dan je zrasel iz bogate štiridesetletne tradicije pripovedovanja v 
Mariborski knjižnici in kontinuirano teče vse od leta 2001, sestavljen je iz 
dopoldanskega pripovedovanja otrokom, izobraževanja v pravljični šoli in 
večernega pripovedovanja odraslim.  
Gosta letošnjega  Pravljičnega dneva  sta bila  Tom Muir in Lawrence 
Tulloch iz Škotske in pripovedovalka Alexandria Patience, ki sta sodelovala 

tudi v projektih EPK. Skozi zgodbe sta Muir in Lawrance na Pravljični šoli spregovorila o svojem 
načinu dela, ki je pri obeh povezano tudi z osebno izkušnjo s starši in starimi starši ter z okoljem, v 
katerem živita. Osrednji čar izobraževanja je bil naslonjen na  številne interpretacije pravljic in zgodb, 
ki tudi na njunih otokih pomenijo največji dosežek slovstvene folklore. Pravljični dan se je zaključil na 
pravljičnem večeru, ki smo ga  pripravili v Kulturno glasbenem brlogu z vsemi tremi škotskimi 
pripovedovalci.  
Pravljične šole se je udeležilo 24 slušateljev, pripovedovalski dopoldan je privabil 80 osnovnošolcev, 
pravljični večer v KGB-ju pa je obiskalo 45 obiskovalcev; skupaj je Pravljični dan ob pripovedovanju 
zbral 149 ljubiteljev pravljic in zgodb.  
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Pravljični večeri za odrasle 
 

Cikel pripovedovalskih večerov smo v letu 2012 v organizaciji 
Mariborske knjižnice peljali že četrto leto. V letu, ko se je Maribor 
v okviru projektov Evropske prestolnice kulture z nekaterimi 
slovenskimi mesti tudi širše kulturno povezoval, smo naboru 
sodelujočih knjižnic iz prejšnjih let priključili še knjižnici iz 
Novega mesta in Slovenj Gradca. Pravljični večeri so tako potekali 
v skupaj devetih splošnih knjižnicah: v Knjižnici Lenart, Knjižnici 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, 
Splošni knjižnici Slovenske Konjice, Pokrajinski in študijski 
knjižnici Murska Sobota, Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, 
Splošni knjižnici Ljutomer, Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto in 
Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec. Tako kot v preteklih 
obdobjih, smo tudi tokrat pravljične večere izpeljali v jesensko-
zimskem obdobju, med 18. novembrom in 11. decembrom. Izjema 
je bil pripovedovalski večer v Novem mestu, ki smo ga izvedli 3. 
julija, v času novomeškega festivala. 
 

Za vse uspešne pravljične večere so 
zaslužni pravljičarji in pravljičarke: 
Monika Čermelj, Igor Černe, Andreja 
Erdlen, Zdenka Gajser, Robert Kereži, 
Agica Kovše, Suzana Slavič in Lea Hedl 
(Mariborska knjižnica), Darinka Čobec 
(Knjižnica Lenart), Darja Plavčak in 
Mojca Plaznik (Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica), Liljana Klemenčič 
(Knjižnice Ivana Potrča Ptuj), Simona 
Gorjup (Splošna knjižnica Slovenske 
Konjice) in Vesna Radovanovič (PiŠK 
Murska Sobota).  
 
S pravljicami smo na devetih 
pripovedovalskih večerih razveseljevali 
skupno 636 obiskovalcev. 

 Pravljični večer za odrasle v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj  
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Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2012 
 
Tudi v letu 2012 smo v Mariborski knjižnici za sedmošolce 
izvajali projekt Rastem s knjigo. V prvi polovici leta smo 
nacionalni projekt, namenjen spodbujanja bralne kulture, ki 

je bil vezan še na šolsko leto 2011/2012, uspešno zaključili.  
Rastem s knjigo je projekt, ki ga peljejo Javna agencija za knjigo, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Združenje splošnih knjižnic, ob 
podpori Zavoda za šolstvo in Društva šolskih knjižničarjev Slovenije ter 
Društva slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi in šolskimi 
knjižnicami. Projekt, namenjen osnovnošolcem, je v letu 2012 tekel že sedmo 
leto. Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:  

- spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja; 
- promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;  
- spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic; 
- motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za 
mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 
Izbrana knjiga, ki jo sedmošolci ob obisku knjižnice dobijo v dar, je v šolskem letu 2012/2013 delo 
pisatelja Tadeja Goloba: Zlati zob, z ilustracijami Cirila Horjaka.  
 
V letu 2012 je v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo Mariborsko knjižnico obiskalo 49 
skupin sedmošolcev, in sicer 1.077 učencev in 118 spremljevalcev. 
 
Naša mala knjižnica 

 
V šolskem letu 2012/2013 smo ponovno pristopili k projektu Naša mala 
knjižnica, ki ga peljeta Kulturno-umetniško društvo Sodobnost in Vodnikova 
založba. S projektom, ki poteka v vrtcih in osnovnih šolah ter v sodelovanju s 
splošnimi knjižnicami, želijo organizatorji na nekoliko drugačen način med 
mladimi spodbujati bralno kulturo in jim približati kakovostne slovenske 
mladinske avtorje.  
S seznama predlagane literature učenci preberejo knjige, izpolnijo delovne 

zvezke in knjižne razglednice ter slednje posredujejo v njim najbližjo enoto, kjer jih ob zaključku 
projekta razstavimo. Razglednice smo 
tokrat razstavljali v 7 enotah, in sicer: v 
Pionirski knjižnici Rotovž, v Pionirski 
knjižnici Nova vas, v Knjižnici Pobrežje, v 
Knjižnici Hoče, v Knjižnici Duplek, v 
Knjižnici Studenci in v Knjižnici Pekre. 
Ob zaključku šolskega leta smo v Pionirski 
knjižnici Nova vas gostili mladinsko 
pisateljico Janjo Vidmar. Na pogovor, ki 
ga je vodila Agica Kovše, smo povabili 
učence Osnovne šole Franceta Prešerna. 
Predstavitve se je udeležilo 48 mladih in 8 
odraslih. 
 
Srečanje s pisateljico Janjo Vidmar v Pionirski 
knjižnici Nova vas 
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Projekti v sodelovanju z društvom MARS 
 
Otroški gledališki abonma »KEKEC« 

KEKEC je abonmajski gledališki cikel, namenjen otrokom od 3. 
do 8. leta starosti. Abonma, ki omogoča otrokom že od rosnih let 
naprej vstopati v svet gledališke umetnosti, zajema šest 
nedeljskih predstav, ki jih izpeljejo v Veliki dvorani Narodnega 
doma Maribor. Po zaključku predstav potekajo delavnice, kjer 
otroci z raznovrstnimi materiali in ob različnih likovnih tehnikah 
skozi ustvarjanje podoživljajo dogajanje na odru. Društvo 

MARS pa je v sodelovanju z nami vsakič uredilo še knjižni kotiček z gradivom, tematsko povezanim s 
posamezno predstavo. 
 
 
Čitalnica na jasi/Festival Lent 

Čitalnica na jasi je projekt, ki teče vsako leto od maja do septembra v Mestnem 
parku Maribor, vsak vremensko ugoden konec tedna. Organizatorji Čitalnice želijo 
z brezplačnim dostopom do knjig in časopisov zunaj ustaljenih praks, v 
sproščujočem okolju, kjer se zvrsti še vrsta branj, predstav, pravljičnih ur, 
ustvarjalnic in likovnih delavnic, spremeniti odnos ljudi do knjig in do branja.  
Tudi v letu 2012 smo poletne Pravljične vesele počitnice izvedli v času trajanja 
Festivala Lent, ko smo pripovedovanje in ostale ustvarjalne aktivnosti peljali v 
okviru tega projekta. Potekale so 4 dni ob koncu junija, obiskalo jih 62 otrok in 39 

odraslih.  
 
 
Pikina bralna značka 

Projekt, ki so ga zasnovali v Knjižnici Velenje, teče vse leto, od septembra do 
septembra in se zaključi s podelitvijo Pikinih bralnih značk na Pikinem festivalu v 
Velenju. Pikina bralna značka je namenjena učencem 1. in 2. triade osnovnih šol, 
osvojijo pa jo tisti otroci, ki s pripravljenega seznama literature preberejo vsaj štiri 
knjige po lastnem izboru, njihovo vsebino na kratko opišejo ali orišejo v Pikin zvezek, 
in tega oddajo v knjižnici.  
V okviru sodelovanj med partnerskimi mesti Evropske prestolnice kulture 2012 smo 

priključili projektu in Pikino bralno značko izvajamo v Knjižnici Kamnica, Knjižnici Šentilj in 
Knjižnici Hoče.  
V decembru 2012 smo v okviru predstavitve projekta organizirali srečanje s priljubljenim mladinskim 
pisateljem Primožem Suhodolčanom. V Knjižnico Kamnica smo povabili učence od 1. do 6. razreda 
Osnovne šole Kamnica in tako se je dogodka udeležilo 200 otrok in 15 odraslih. 
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Animateka 
Animateka je mednarodni festival animiranega 
filma, ki poteka v začetku decembra v 
Ljubljani. Na festivalu je predstavljen pester 
izbor animiranih filmov, projekcije pa so 

pogosto pospremljene s predavanji strokovnjakov in z delavnicami na temo animiranega filma. 
Program Slon, kot poseben sklop Animateke, je namenjen najmlajšim, da se v okviru projekcij in 
delavnic lahko od blizu seznanijo in spoznajo z animiranim filmom.  Od leta 2010 dalje se del 
festivalskega dogajanja seli tudi v Maribor, v prostore kina Udarnik. Mariborska knjižnica že od 
začetka sodeluje v okviru Animateke v Mariboru. Vsako leto smo v Knjižnici Rotovž v času festivala 
pripravili informacijsko vitrino, kjer so bile uporabnikom na 
voljo informacije o Animateki, hkrati pa je bilo izpostavljeno 
knjižnično gradivo, tematsko povezano z animiranim filmom. V 
letu 2012 smo dosedanje sodelovanje še nadgradili s 
pripovedovanjem pravljice pred projekcijo animiranega filma in 
z branjem prevoda med projekcijo filmov, namenjenih 
najmlajšim gledalcem Animateke. S temi dejavnostmi, ki se jih 
je udeležilo 245 otrok in 59 odraslih, smo skovali načrte za nova 
sodelovanja v prihajajočem letu.  
Pred projekcijo kratkega animiranega filma Sapramiška 2 – Sapramišja sreča smo Animateko obogatili s 
pripovedovanjem. 
 
Mednarodno sodelovanje - Promlad 2012 
Volbankova ustanova prireja v sodelovanju s Slovensko prosvetno zvezo (SPZ) in Krščansko kulturno 
zvezo (KKZ) v Celovcu natečaj pisanja za otroke in mladostnike. Z njim želi podpreti učenje 
slovenščine, postaviti v središče zanimanja na Koroškem slovenski jezik in spodbujati njegovo 
literarno ustvarjanje, sporazumevalni jezik ter pisanje stvarnih besedil, vse v maternem jeziku. Projekt 
podpirajo Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Pedagoška visoka šola ob sodelovanju 
celovške univerze, založbe, Javna agencija za knjigo (JAK) in številni drugi podporniki v Sloveniji in 
Avstriji. Med pobudniki in organizatorji akcije je tudi pesnik, pisatelj, prevajalec in sodelavec na 
slavističnem oddelku univerze Alpe-Jadran v Celovcu, Peter Svetina. V natečaju je sodelovalo 350 
otrok, 30 nagrajenih s 5 spremljevalci pa je obiskalo Mariborsko knjižnico in Maribor kot EPK. V 
sodelovanju s celovškimi organizatorji smo pripravili zaključno prireditev in vsebinsko bogat program  
(pripovedovanje, predstavitev knjižnice in leposlovja za otroke in mladostnike, povezanega z 
Mariborom, ogled mesta, obhod čevljarčkove poti, obisk muzejev in vzpon na zvonik stolne cerkve). 
Dan je minil v prijateljskem vzdušju in je budil pomen slovenskega jezika ter možnost njegovega 
prenosa v umetnost pripovedovanja in v vsakodnevno komunikacijo. Otroke smo obdarili s 
slikanicami Čevljarček, organizatorji pa so našo knjižnico obogatili s svojimi publikacijami.  

Nagrajeni Promladovci v družbi knjižničarjev v knjižnici in na Čevljarčkovi poti po mestu. 
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Služba za odrasle bralce 
 
Prireditve in dejavnosti za odrasle 
 

Program prireditev in dejavnosti Mariborske knjižnice je bil v letu 2012 močno zaznamovan s 
poudarkom, ki ga je v mesto prinesla Evropska prestolnica kulture. Knjižnica se je usmerila v dva, po 
konceptu in časovnem okviru različna projekta, Literarne postaje in Evropska pravljica. Sodelovanje v 
EPK je podrobno popisano v posebnem razdelku poročila.  
Po drugi strani se je skozi leto izoblikovala delujoča mreža kulturnih institucij in samostojnih akterjev, 
katere tkivo sta bili solidarnost in sinergija. Kulturna pretočnost in s tem dostopnost vsebin je močno 
vplivala na raznovrstnost ponudbe in je dodobra obogatila program Mariborske knjižnice. 
 
Organizirali in izpeljali smo skupaj 204 prireditve za odrasle bralce. Od tega jih je bilo 196 
namenjenih vsem odraslim bralcem, 8 pa posebej starejšim bralcem. Skupno število obiskovalcev 
prireditev za odrasle je bilo 24.112, od tega je bilo mladih 2.866, odraslih 20.946 in starejših 300. V 
skupno število prireditev niso všteti študijski krožki, ki jih izvaja in beleži Univerza za tretje 
življenjsko obdobje. 
V primerjavi z letom 2011 je večina parametrov nekoliko narasla, a je hkrati Mariborska knjižnica 
pomemben del prireditev prenesla izven svojih prostorov. Na različnih lokacijah po mestu in okolici 
ter drugih krajih po Sloveniji smo izvedli 35 prireditev, na katere je prišlo 3.033 obiskovalcev, od tega 
76 mladih in 2.957 odraslih. 
Skupno število prireditev za odrasle v okviru in izven Mariborske knjižnice za leto 2012 239, ki se jih 
je udeležilo 27.145 obiskovalcev. 
 
Prireditve za odrasle bralce smo kot vsako leto izvajali v vseh enotah. Ob manku lastnega 
prireditvenega prostora smo se v Knjižnici Rotovž osredotočili zlasti na literarne pogovore z 
ustvarjalci. Jani Virk je v začetku aprila predstavil noviteto Kar je odnesla reka, kar je odnesel dim, 
Borisa A. Novaka smo gostili konec istega meseca kot osrednjega gosta Slovenskih dni knjige v 
Mariboru. Gosta junijskega pogovora sta bila Milan Jesih in Marjan Strojan – predstavila sta svoje 
najnovejše prevajalske dosežke. Izbor avtorjev je torej zagotavljal umetniške užitke in aktualnost, 
možnost predstavitve so dobili tudi nekateri tuji leposlovci. Pozornost smo namenili sodobnim 
hebrejskim avtoricam, Hani Amihaj, Nurit Zarhi in Havi Pinhas Koen, ki so pri nas gostovale na 
predvečer Vilenice v začetku septembra. Pestra zunanja ponudba nam je omogočila, da smo v 

knjižnici razširili nabor vsebin. Marca 
smo z gostjami predstavili zbornik Na 
poti do svoje sobe, ki je s sociološkega 
vidika preizpraševal usodo priseljenk iz 
nekdanjih jugoslovanskih republik. Z 
mladino smo napolnili dvorano Rotovž, 
ko se je septembra pri nas ustavil 
svetovno znani producent I.G. Studios 
Mitsuhisa Ishikawa in predaval o 
japonskem animeju.  
 
 
Simbolna postavitev Tlakovcev spomina 27. 
januarja ob Svetovnem dnevu spomina na 
žrtve holokavsta 
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Korak naprej smo naredili na področju sodelovanja z različnimi institucijami: vzpostavili smo nekatere 
nove stike ter utrdili in nadgradili že obstoječe. Med slednje spada zdaj že utečeno sodelovanje s Prvo 
gimnazijo Maribor, Sinagogo Maribor in izraelskim veleposlaništvom. V letu 2012 nam je s skupnimi 
močmi uspelo realizirati pobudo za postavitev tlakovcev spomina mariborskim žrtvam holokavsta. Do 
simbolične postavitve je prišlo 27. januarja, ko je na svečanosti na Glavnem trgu zbrane nagovoril  
predsednik RS dr. Danilo Türk. Do dejanske umestitve je prišlo sredi julija, ko je tlakovce v pločnik 
vgradil Gunther Demnig, nemški umetnik in iniciator vseevropskega projekta. Nadaljevala se je 
odiseja razstave Zvezdna proga – razstava o holokavstu: januarja je bila na ogled v Goriški knjižnici 
Franceta Bevka. V navezi z veleposlaništvom smo maja sodelovali v Izraelski kulturni ambasadi z 
dvema dogodkoma: v Sinagogi smo predstavili Antologijo sodobne hebrejske literature En zo agadá, 
ki je izšla v zbirki Antologije Vilenice, v dvorani Rotovž pa smo izvedli projekcijo dokumentarnega 
filma o Amosu Ozu z naslovom Naravnost v poletno sonce, ki ga imamo tudi v knjižničnem fondu. 
Projekcijo je spremljal pogovor o sodobnem Izraelu in tamkajšnji kulturi z Majo Kutin. Predvečer 
Vilenice z izraelskimi avtoricami je bil uvrščen tudi v program Evropskega dneva judovske kulture, ki 
je potekal septembra. Poleg že tradicionalnega sodelovanja s festivalom Vilenica, smo uspešno zgodbo 
spisali tudi z ekipo festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru, kjer je knjižnica prevzela organizacijo 
pogovora z osrednjim gostom in svoje redne prireditve razširila v festivalski program. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekipa Slovenskih dni knjige v Mariboru 
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Drugo mednarodno sodelovanje je potekalo z japonsko ambasado. Že omenjeno septembrsko 
gostovanje Mitsuhise Ishikawe, ki ga je spremljala projekcija anime filma v kinu Udarnik, smo v 
novembru nadgradili s Tednom japonske kulture. Serijo dogodkov in prireditev smo razdelili med 
različne enote Mariborske knjižnice. Tako je Knjižnica Kamnica gostila fotografsko razstavo Svetovna 

dediščina Japonske in razstavo 
japonskih lutk, v Knjižnici Rotovž 
smo pripravili potopisno predavanje 
in literarni pogovor o haiku poeziji, v 
Pionirski knjižnici Rotovž in v okviru 
Univerze za tretje življenjsko obdobje 
pa smo izvedli delavnici origamijev 
in japonske kaligrafije. Obe japonski 
epizodi sta knjižnico povezali z 
dvema pomembnima institucijama 
alternativne kulture: okrepili smo 
stike z Animateko in vzpostavili 
odnose z Zavodom Udarnik, kjer so 
bile med japonskim tednom 
projekcije igranih in dokumentarnih 
filmov. 
 

Japonski anime in obisk Mitsuhise Ishikawe: polna dvorana mladine 
 
Med nove zgodbe spada tudi gostovanje prve Revije slovenskega dokumentarnega filma v stari 
dvorani lutkovnega gledališča. Konec septembra smo skupaj z ekipo Revije pripravili retrospektivo 
dokumentarcev režiserja Jožeta Pogačnika in projekcijo dokumentarcev članov Fotokluba Maribor. 
Odziv publike je bil izvrsten. Oktobra pa je Mariborska knjižnica skupaj z SNG Maribor pripravila tri 
predstavitve knjig v okviru Borštnikovega srečanja 2012. Predstavitve publikacij Mestnega gledališča 
ljubljanskega, Šentjakobskega gledališča in Gledališča Glej smo izpeljali v Svečani dvorani Rotovž. 
 
Najvidnejši in najbolj obiskani del programa prireditev za odrasle, 
Literarne postaje, smo izvedli izven knjižnice na različnih 
lokacijah po mestu. Ker so bile Literarne postaje del programa 
EPK, so podrobneje opisane v posebnem razdelku poročila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literarna postaja z Milanom Vincetičem na vrtu kavarne Toto: 
Aleksandra Boj je v recitalu dobro parirala Igorju Černetu  
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Tudi druge enote Mariborske knjižnice so v letu 2012 gostile zanimive osebnosti in dogodke: 
januarski pogovor z ilustratorko Mašo Žmitek v Knjižnici Duplek in marčevsko gostovanje Alenke 
Rebula v Knjižnici Kamnica. Organizirali smo tudi raznovrstna predavanja, med katerimi izstopajo 
Arheologija v Hočah in okolici marca v Knjižnici Hoče,  Družina in mirno življenje z najstnikom maja 
na Rotovžu in predavanje o digitalizaciji in arhiviranju na portalu Kamra v Knjižnici Duplek oktobra 
2012. Dobro sodelovanje s krajevno skupnostjo so izkazale zlasti enote Duplek, Kamnica in Lovrenc 
na Pohorju. Slednja je npr. januarja in junija soorganizirala koncerta s skupinama Four in Nula 
Kelvina. Med prireditvami za odrasle smo upoštevali tudi tiste s posebnimi potrebami; v Kamnici je 
gledališko predstavo Potovanje po svetu s pantomimo izvedel igralec Damjan Šebjan, v Knjižnici 
Pobrežje pa je novembra potekal pogovor z mag. Acom Prosnikom o dostopnosti naših knjižnic. Lep 
jubilej sta praznovali Knjižnica Nova vas in Pionirska knjižnica Nova vas. Ob junijskem praznovanju 
20. obletnice so nastopili improligaši iz Prve in Druge gimnazije Maribor, piko na i pa je s svojim 
nastopom postavil Adi Smolar.  
 
 
Projekti in sodelovanja 
 
Bralna značka za odrasle 2012 
 
V sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj smo v letu 2012 šestič izvedli Bralno značko za odrasle. 
Namen značke je spodbujanje bralne kulture med uporabniki knjižnice. Od aprila do novembra 2012 
smo našim bralcem po enotah razdelili okoli 700 zloženk – bralnih mapic, izbirali so lahko med 18 
naslovi knjig. Prebrati je bilo potrebno najmanj 5 knjig s seznama oz. druge naslove avtorja s seznama. 
Bralne mapice je oddalo 33 bralcev in sicer 8 na Rotovžu, 7 v Kamnici, 4 v Novi vasi, 6 v izposoji na 
domu, 2 v Bistrici ob Dravi, 1 na Pobrežju, 3 na Studencih in 2 v Hočah. Knjižne nagrade sta 
omogočili Študentska založba iz Ljubljane in Založba Litera iz Maribora, in knjige so vsi, ki so oddali 
mapice, dobili v dar. Projekt Bralna značka za odrasle smo zaključili s prireditvijo Haiku poezija v 
sklopu Tedna japonske kulture. Na seznamu priporočenega gradiva bralne značke so bili: 
B. PAHOR: Moje suhote 
N. KRAMBERGER: Kaki vojaki 
D. JANČAR: Graditelj 
A. DEMŠAR: Evropa 
C. DICKENS: David Copperfield 
J. SNOJ: Kažipoti brezpotij 
V. OŠLAK: Tri usode s Koroškega 
B. SVIT: Smrt slovenske primadone 
W. SZYMBORSKA: Semenj čudežev 
A. MANGUEL: Knjižnica ponoči 
N. GAZVODA: Sanjajo tisti, ki preveč spijo 
J. VIDMAR: Pink!  
 M. MANČEK: Hribci kremeniti 
S. VRIŠER: Maribor v barvah mojega časa 
POHORSKE pravljice 
ANDERSENOVE pravljice 
PESNIŠKA KOMPILACIJA Drugi komadi 
M. VINCETIČ: Vidke 
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Univerza za tretje življenjsko obdobje – Knjižnični cikel  
 
V Knjižnični cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo v letu 2012 vpisanih 673 slušateljev. 
V prvem polletju je delovalo 34 študijskih krožkov, v katere je bilo včlanjenih 499 slušateljev. Od 
oktobra se je število krožkov zmanjšalo na 32. Člani krožkov so imeli 864 srečanj, ki se jih je 
udeležilo 9.015 udeležencev. Število vključenih v študijske krožke je tako visoko, ker se lahko član 
vključuje v več krožkov hkrati. Prostorska problematika še vedno ni rešena, zato  gostujemo v 
prostorih knjižnic Nova vas in Tezno, v Univerzitetni knjižnici Maribor, v prostorih Zveze prijateljev 
mladine Maribor, Hiši jezikov in v Društvu upokojencev Maribor – Center. Člani krožka Umetnostna 
zgodovina se sestajajo štirinajstdnevno v stari dvorani lutkovnega gledališča, tudi redna srečanja v 
obliki predavanj in srečanj z ustvarjalci potekajo mesečno v tej dvorani. Člani ostalih krožkov se 
srečujejo enkrat tedensko ali štirinajstdnevno po dve šolski uri. Še vedno je največ zanimanja za 
krožke, v katerih odkrivajo, spoznavajo in tudi obiskujejo različne kraje po Sloveniji. V lanskem 
študijskem letu smo izpeljali krožek Spoznavanje rodoslovja, ki je v mesecu marcu zaključil s svojim 
delom. Člani pa so se še naprej srečevali v knjižnici Nova vas. Vsak mesec našim članom pošljemo 
mesečna Sporočila, kjer podrobneje predstavimo temo za mesečna predavanja in  jih seznanjamo z 
aktualnimi dogodki vezanimi na Mariborsko knjižnico. Aktivno se udeležujejo vadbe na Centru za 
sluh in govor pod vodstvom fizioterapevtke Liljane Jarh. Sodelovali smo z Andragoškim centrom 
Slovenije pri raziskavi učinkov učenja odraslih v neformalnih oblikah. Na vprašalnik so člani 
Knjižničnega cikla odgovarjali preko spleta in v fizični obliki. V pisni obliki smo anketne vprašalnike 
razdelili 50 članom, vrnjenih je bilo 29. Koliko članov je na anketo odgovorilo preko spleta, nimamo 
podatka. Na podlagi Letnega izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2012 je minister za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport sprejel sklep o razmestitvah sofinanciranja izobraževalnih 
programov odraslih in dejavnosti za odrasle. Sredstva za programe, povezane z Evropskim letom 
aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, so bila namenjena univerzam za tretje življenjsko 
obdobje. Tako smo iz tega naslova dobili 1.285,00€. Sodelovali smo tudi pri evalvacijskem 
vprašalniku slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, s katerim so preverjali zadovoljstvo 
organizacij z njenim delovanjem. Rezultati so jim v pomoč pri načrtovanju aktivnosti in dvigu 
kakovosti delovanja nacionalne mreže.    
Enkrat letno oz. po potrebi se sestaja Usklajevalni odbor mentorjev in animatorjev posameznih 
študijskih skupin, ki sprejema pomembnejše odločitve o programu in delovanju naše univerze. 
Študijsko leto poteka od oktobra do maja, maja ga zaključimo s strokovno ekskurzijo, ki so jih prejšnja 
leta vsebinsko pripravljali člani študijskih krožkov Odkrivamo, Spoznavamo in Potujemo po Sloveniji. 
V letu 2012 je strokovno ekskurzijo v celoti organizirala knjižnica in s pomočjo  Majde Blagšič.   
Podatki za Knjižnični cikel Univerze za tretje življenjsko obdobje v letu 2012: 
515 vpisanih slušateljev 
32 študijskih krožkov 
500 članov študijskih krožkov 
864 srečanj na krožkih 
9015 obiskov na krožkih 
8 predavanj:  300 udeležencev 
27 strokovnih ekskurzij po Sloveniji:  1163 udeležencev 
Skupno:  899 prireditev in 10.478 udeležencev 
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Informacijski servis Borza dela in točki vseživljenjskega učenja 
 
Delo informacijskega servisa Borza dela  je v letu 2012 obstalo v okviru možnosti svetovanja 
brezposelnim in informacijski dejavnosti, namenjeni brezposelnim. Posebnih delavnic in predavanj 
nismo organizirali. 
Točki vseživljenjskega učenja že več let uspešno izvajata knjižnici v Šentilju in v Hočah v 
sodelovanju s Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma. Točke so namenjene vsem, ki 
se želijo brezplačno naučiti uporabo računalnika, splet ali. Mentor je v knjižnicah na razpolago po 
urniku fundacije.  

      
 
 
 
Posebne zbirke 
 
Zbirka igrač – Igroteka  
 

V letu 2012 je bilo v Igroteki izposojenih 12.759 igrač. Nabavljenih je bilo  59 naslovov oz. 72 
izvodov igrač. Zanje smo porabili 3.920 EUR. Odpisali smo 30 igrač. Ob koncu leta je bila zaloga 
4.885 izvodov. V primerjavi s preteklimi leti so zaradi finančne situacije vse številke, razen zaloge, ki 
smo jo z odpisi previdno uravnavali, drastično padle in smo zato še posebej gradili vsebinsko 
promocijo zbirke in skrbeli za kakovostno in z otroško knjigo povezano izposojo igrač.  
Težko je namreč vzdrževati kontinuiteto dobre, s časom naravnane zbirke iger in igrač, ki je največja, 
najbolj domišljena ter v postopkih in dovršenosti najbolj dodelana igroteka v prostoru slovenskih 
splošnih knjižnic. V primerjavi letom prej smo nakupili za 51,24% manj naslovov in 65,88% manj 
izvodov igrač, za nakup pa smo imeli na voljo 51,28% manj sredstev. Kljub vsemu smo lahko 
zadovoljni, ker se izposoja igrač ne glede na trenutno situacijo skorajda ni znižala.  
 

 nab. naslovi nab. izvodi poraba odpis zaloga izposoja 

2011 121 211 8.048 EUR 46 4.843 12.877 

2012   59 72 3.920 EUR 30  4.885 12.759 
 - 51,2 % - 65,8% - 51,2% - 34,7% + 0,8% -0,9% 

 

V Igroteki zbiramo, dopolnjujemo, obdelujemo in dajemo v uporabo dragoceno zbirko kakovostnih 
igrač. V izbor vključujemo različne vrste igrač in družabnih iger, ki razvijajo otrokove didaktične, 
čustvene, psihične sposobnosti in znanja ter spodbujajo njegovo ustvarjalno domišljijo, koncentracijo, 

logiko, mišljenje, vztrajnost in natančnost. Na voljo je otrokom do 
15. leta starosti, ki so člani knjižnice, obiskujejo pa jo tudi starši z 
otroki iz drugih knjižnic. V zbirko že od njenih začetkov s skrbnim 
izborom vključujemo tudi igrače, s katerimi sledimo potrebam 
otrok in odraslih s posebnimi potrebami ter institucijam, ki se z 
njimi strokovno ukvarjajo. 
Posebej izpostavljamo zbirko igrač za slepe in slabovidne. Svojo 
zaokroženo vsebino vse bolj dobiva tudi zbirka igrač za učenje tujih 
jezikov (angleščine, nemščine, francoščine, španščine, 
italijanščine), ki je v knjižnici na voljo za zgodnje učenje jezika, in 
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igrače, ki so povezane z učnimi predmeti ter šolskih in vrtčevskih programov. Za nas je izjemno 
pomemben nabor igrač, ki se prekriva s književnimi junaki, literarnimi deli in njihovimi prenosi v 
igrani in animirani film ter tako povezuje raznotero knjižnično gradivo Pionirske knjižnice Nova vas.  
 

Igrače v Igroteki so tehtno izbrane in opremljene s kratkimi navodili in opisi (podatek o primernosti za 
različne starosti, izpostavljena pedagoška funkcija, način igre, kratki vsebinski orisi, informacije iz 
poznavanja drugega knjižničnega gradiva, ustvarjalni namigi). Igre in igrače so zapisane in gesljene v 
vzajemnem katalogu COBISS in so široko dostopne.  

 
Skupaj z igračo ob izposoji mladim bralcem dosledno ponudimo tudi knjigo, ki izbrano igračo pogosto 
vsebinsko nadgrajuje. Zbirko igrač redno predstavljamo s priložnostnimi razstavami, na spletni strani 
in v katalogu knjižnice. 
 

Ob izposoji knjižničarji izčrpno informirajo uporabnike o posamezni igrači in njeni uporabi, svetujejo 
tudi študentom, vzgojiteljem in učiteljem, ki svoje delo, programe in projekte vse pogosteje 
dopolnjujejo z vključevanjem igrač. Izposojevalni rok za igrače je usklajen s tistim za knjižno gradivo 
(3 tedne), po vsaki vrnitvi igrače pregledamo, operemo, očistimo in dezinficiramo, takšne pa so znova 
na voljo uporabnikom. 
 

Celotna ekipa Pionirske knjižnice Nova vas spremlja novosti Igroteke, razvija svoja znanja in svetuje 
pri izboru in izposoji.  
Igrače so strokovno obdelane v skladu z bibliografskimi standardi, ki veljajo za opis neknjižnega 
gradiva, za uporabnike pa je pomembna tudi vsebinska opredelitev po pedagoških kriterijih: družabne, 
izobraževalne, konstrukcijske, posnemovalne, senzorne, razgibavalne in tehnične igrače. Tem 
skupinam sledi tudi postavitev igrač v prostem pristopu, znotraj teh pa dodatno še po starostnih 
stopnjah. 
Oblikovali smo tudi posebno arhivsko zbirko, ki glede na pedagoške kriterije, zanimivosti v 
oblikovanju, materialih in vsebinski povezanosti s slovenskim prostorom tvori pregledni oris 
naravnanosti Igroteke in njenih začetkov ter tako vrednoti primerke iger in igrač in jih varuje pred 
poškodbami in odpisom. 
 
Leta 2012 je bilo Igroteki vsebinsko in jubilejno namenjeno posebno mesto. Skupaj s Pionirsko 
knjižnico Nova vas je obhajala 20 let, zato je bil del programa naravnan tudi strokovni podpori dela z 
igračami. V sklopu Igroteke smo izvedli pet dogodkov, namenjenih promociji zbirke:  
20 let Igroteke (31. maj) 
V počastitev svetovnega praznika iger in igranja - 28. maja, ki ga je razglasilo mednarodno združenje 
igrotek (ITLA), smo gostili priznano strokovnjakinjo dr. Ljubico Marjanovič – Umek, ki je 
predavala o pomenu in vplivu igre na otrokov psihofizični razvoj. Predavanju je sledila predstavitev 
Igroteke in njenega pomen ter možnosti povezav med knjigo in igračo, ki sta jo pripravili Maja Logar 
in Kristina Pleteršek. 
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Dr. 

Ljubica Marjanovič -Umek in Maja Logar ob 20-letnici Igroteke (foto: Metka Narath) 
 

Razstava Povezava med knjigo in igračo (maj) 
Razstava dr. Ljubice Marjanovič Umek in strokovna literatura s področja otroške psihologije, 
pedagogike… (maj, junij)  
Razstava Igre in igrače nekoč in danes (maj - september)  
 

Izsek razstave Igre in igrače nekoč in danes, Kristina Pleteršek in Anica Jurkovič ob  otvoritvi  
 

1. strokovno srečanje predstavnikov igrotek Slovenije (28. november) Za zaključek projekta Leto 
iger smo organizirali prvo srečanje predstavnikov igrotek Slovenije. Glavni namen je bil navezati stike 
s tistimi, ki v splošnih knjižnicah in tudi 
širše skrbijo za tovrstne posebne zbirke 
knjižničnega gradiva. Na okrogli mizi smo 
izmenjali dragocene izkušnje in znanja ter 
jih nadgradili s pobudo in premislekom o 
možnostih in ustanovitvi skupine, ki bi 
igroteke po Sloveniji smiselno povezovala 
in združevala. Med povabljenimi referenti 
smo gostili Mašo Oliver, predsednico 
Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS, 
zaposleno v NUK-u, ter Ido Mlakar in 
Vojka Zadravca, mladinska knjižničarja v 
Mestni knjižnici Ljubljana in avtorja igrače 
Potovanje deklice Delfine, ki so jo 
zasnovali v Mestni knjižnici Ljubljana, - 
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Pionirski. Ob tej priložnosti smo pripravili tudi mini bazar, na katerem sta se predstavila zanimiva 
slovenska proizvajalca igrač Zipi in Les-kra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrinki s 1. strokovnega srečanja predstavnikov igrotek Slovenije v Pionirski knjižnici Nova vas 
 
 
 

Igralni kotiček je z načinom obiska in z vrsto obiskovalcev 
neposredno povezan z zbirko igrač v Pionirski knjižnici Nova 
vas. Je živahno prizorišče druženja in igranja, otroke pa v njem 
ob vsakem trenutku pričakajo pestri in zanimivi izbori iger in 
igrač.  
Igroteka omogoča tudi opremljanje igralnih kotičkov v drugih 
enotah. V njih glede na prostorske danosti otrokom ob obisku 
knjižnice ponudimo tudi možnost, da se poigrajo z različnimi 
igračami.  
 
V letu 2012 odpisane igrače smo podarili OŠ Duplek, ki je bila 

zaradi poplav pomoči še posebej potrebna, otrokom in v šolsko knjižnico smo zato usmerili tudi nabor 
kakovostnega ter starostnim okvirjem primernega odpisanega in novega knjižnega gradiva.  
 
 
Študijska zbirka mladinske književnosti in arhivski zbirki slikanic 
 

V Študijski zbirki mladinske književnosti v Pionirski knjižnici Rotovž sistematično zbiramo, 
obdelujemo in dajemo v uporabo temeljno referenčno in strokovno literaturo s področja mladinske 
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književnosti in knjižničarstva, knjižne ilustracije, psihologije otrok in mladostnikov, metodike 
bibliopedagoškega dela ter slovensko mladinsko leposlovje in pomembne serijske publikacije. 
 
Zbirka se je v Mariborski knjižnici osnovala skupaj s službo za mlade bralce in revijo Otrok in knjiga 
in je dragocena tovrstna zbirka na širšem slovenskem območju. Namenjena je strokovnjakom s 
področja mladinske književnosti, knjižničarjem, učiteljem, vzgojiteljem, študentom in vsem, ki svoje 
delo usmerjajo k otroku in mladostniku ter ga povezujejo s knjigo in umetnostjo. Zbirka je tudi temelj 
za študijske potrebe in za pripravo na različne oblike bibliopedagoškega dela, prireditev in dejavnosti 
za mlade bralce. Strokovno gradivo Študijske zbirke mladinske književnosti je namenjeno izposoji, 
njen leposlovni del fonda pa ima status omejenega dostopa in je na voljo za interno in čitalniško 
uporabo.  
 
V Pionirski knjižnici Rotovž predstavitev zbirke vključujemo v vodstva po knjižnici in jih povezujemo 
predvsem z izobraževanji za študente Pedagoške fakultete v Mariboru ter za skupine srednješolcev III. 
gimnazije Maribor. 
 
Študijska zbirka mladinske književnosti je v letu 2012 obsegala  8.221 izvodov knjižnega gradiva, od 
tega 2.413 strokovnega in 5.808 leposlovnega, 554 serijskih publikacij  in 279 izvodov 
neknjižnega gradiva. 
 
Izvajanje dejavnosti za otroke in mladostnike podpirata ob Študijski zbirki tudi dragoceni Arhivski 
zbirki v Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski knjižnici Nova vas, ki zbirata kakovostne tuje in 
domače slikanice najvidnejših mladinskih pisateljev, pesnikov in ilustratorjev. Obe zbirki sta priročni 
in v prvi vrsti služita knjižničarjem za snovanje in izvajanje strokovnega dela, hkrati pa predstavljata 
pomembno gradivo za podajanje informacij staršem, knjižničarjem in pedagoškim delavcem ter tako 
vsebinsko dopolnjujeta Študijsko zbirko mladinske književnosti. 
Pripovedovalke in pripovedovalci so za svoje delo že od začetkov marsikdaj pripravljali odlične 
prevode v arhivsko zbirko vključenih slikanic. Tako je tudi danes. Doslej so prevode pripravili: 
Andreja Erdlen, Lea Hedl, Robert Kereži, Darja Kramberger, Anka Kumer, Sonja Matijevič, Erika 
Vouk, Lucija Pograjc in Slavica Turniški. Hranimo jih v Pionirski knjižnici Rotovž in Pionirski 
knjižnici Nova vas, Lea Hedl je v letu 2012 celotno prevodno gradivo skenirala, ga uredila, pripravila 
njegov natančen popis in bo v elektronski obliki na voljo tudi na Intranetu.   
 
Zaloga Arhivskih zbirk je v letu 2012 obsegala 1.620 izvodov knjižnega in 265 izvodov neknjižnega 
gradiva. 
 
 
Filmska zbirka – Filmoteka 
 

Filmski center je posebna knjižnična zbirka, ki vsebuje 
neknjižno in knjižno gradivo, povezano s filmom in 
filmsko kulturo. Zaradi prostorskih omejitev zbirka še ni 
zaživela v celoti in na enem mestu, kot je bilo 
predvideno, temveč je njeno gradivo razdeljeno na treh 
lokacijah. Knjižno gradivo za odrasle bralce je v 
Knjižnici Nova vas in predstavlja dopolnitev že 
obstoječemu knjižnemu gradivu s področja filma. 
Neknjižno gradivo, zlasti DVD-ji, ki predstavljajo srce 
zbirke, pa je na voljo v Knjižnici Rotovž. Zaradi 
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prostorske stiske so DVD-ji z vsebino, primerno za otroke in mladino (animirani filmi, mladinski 
filmi), premeščeni v Pionirsko knjižnico Rotovž, v Študijsko zbirko mladinske književnosti pa je bilo 
začasno preusmerjeno tudi knjižno gradivo za mlade. 
Zbirka je pri uporabnikih zelo dobro sprejeta. Pri nabavi gradiva sledimo kriterijem kakovosti. Prirast 
v letu 2012 je znašal 502 naslova oziroma 542 izvodov neknjižnega gradiva, 81 naslovov oziroma 81 
izvodov knjig in 1 naslov serijske publikacije. Filmska zbirka šteje že 7.168 enot neknjižnega 
gradiva, 937 knjig in 8 izvodov serijskih publikacij. 
 
 
Zbirka neknjižnega gradiva – AV zbirka 
 

AV zbirka deluje kot premična zbirka med posameznimi enotami v mreži Mariborske knjižnice. 
Obiskovalcem želimo omogočiti pestro ponudbo neknjižnega gradiva, zato zbirka kroži po enotah. 
Menjave izvedemo enkrat v letu, zbirko pa dopolnjujemo vse leto. V zbirko uvrščamo filme različnih 
žanrov, risanke in dokumentarne filme na DVD-jih in BR-jih, glasbo in pravljice na CD-jih, ponujamo 
pa tudi CD-ROMe z različnimi strokovnimi vsebinami. 
V letu 2012 smo pridobili 608 naslovov oziroma 1.030 izvodov neknjižnega gradiva. Zdaj zbirka AV 
gradiva šteje 14.406 enot neknjižnega gradiva. 
Z zbirko neknjižnega gradiva bogatimo zbirko knjižničnega gradiva in pokrivamo potrebe naših 
uporabnikov v skladu s poslanstvom, vizijo in cilji knjižnice, predvsem pa z zbirko omogočamo 
najširši dostop do tistega gradiva, ki smo mu v preteklosti morda posvečali premalo pozornosti. Z AV 
zbirko želimo omogočiti našim uporabnikom pestro preživljanje prostega časa, jim omogočiti 
osebnostni razvoj in jim približati izobraževalne in kulturne vsebine v zvoku, sliki in govorjeni besedi. 
 
 
Glasbena zbirka – CD-teka 
 

Glasbeno zbirko dopolnjujemo z bogato in raznovrstno ponudbo zvočnih posnetkov in muzikalij. 
Ponujamo gramofonske plošče, glasbene zgoščenke, muzikalije, filme o glasbenih ustvarjalcih, 
zanimive spletne povezave ter kotiček za sproščanje in poslušanje v knjižnici. 
Na glasbenih zgoščenkah – CD-jih so posnetki slovenskih in tujih avtorjev različnih glasbenih obdobij 
in zvrsti (blues, country, etno, jazz, šansoni, klasična glasba, zborovska, odrska glasba...). Glasbena 
zbirka za odrasle bralce je na voljo v Knjižnici Nova vas, za mlade pa v Pionirski knjižnici Rotovž in 
Pionirski knjižnici Nova vas. Posebnost zbirke so muzikalije – notno gradivo, v katerem so zastopana 
dela slovenskih in tujih skladateljev različnih zvrsti, za različen namen (npr. note za učenje 
posameznih instrumentov, za zborovsko glasbo in partiture za orkester z ali brez solistov). 
Namen oblikovanja zbirke je v največji meri ustreči najrazličnejšim željam uporabnikov. Nabava 
gradiva poteka glede na obstoječo zalogo in frekvenco izposoje gradiva. 
V letu 2012 smo zbirko dopolnili s 322 naslovi oziroma 392 izvodi zvočnih posnetkov ter 25 naslovi 
oz. 58 izvodi notnega gradiva. V zbirki je 6.157 izvodov zvočnih posnetkov in 725 enot notnega 
gradiva. 
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Knjižnično gradivo na poti do uporabnikov 
 
Delo oddelka zajema procese pridobivanja, obdelave, opreme, restavratorskih posegov, inventure, 
prerazporeditev, odpisa knjižničnega gradiva, deluje pa tudi kot izobraževalni center knjižnice za 
področje klasifikacije in katalogizacije gradiva, raznovrstnih iskanj ter za področje domoznanstva. V 
okviru oddelka delujeta tudi knjigoveznica in oprema gradiva. V letu 2012 smo vezali 1.583 knjig,. 
Zaradi racionalizacije smo nekatere knjige samo popravili – teh popravil je bilo 271, opravljenih pa je 
bilo tudi 89 spiralnih vezav.  
Knjige so nam podarili Bigen Idec, d. o.o. (10 knjig), večjo donacijo,  2.365 knjig smo prejeli od 
Založbe Ostroga, okoli 400 knjig v nemškem jeziku, pa smo prejeli od Rotary kluba Maribor – Park . 
Žal je bila večina knjig zastarelih in smo jih namenili odprodaji. Mariborska knjižnica pa je v začetku 
leta darovala 350 knjig  srbskemu društvu, konec leta pa še 198 knjig Slovenskemu združenju France 
Prešeren v Skopju na pobudo Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
V opremi gradiva smo opremili 25.405 izvodov knjižnega gradiva. 
 
Nabava knjižničnega gradiva, ocena uspešnosti in učinkovitosti 
 
Nabavno politiko smo izvajali v skladu s strokovnimi priporočili za oblikovanje knjižnične zbirke. 
Skrbeli smo za enakomeren dotok gradiva v vse enote v knjižnični mreži in si prizadevali vzdrževati 
primerna razmerja glede vrste in namembnosti gradiva v zbirki. Spremljali smo prirast naslovov in 
skrbno nadzorovali porabo finančnih sredstev. Sodelovali smo s široko mrežo dobaviteljev in skušali 
doseči najboljše nakupne pogoje, da bi ublažili drastično znižanje mase namenskih sredstev za nakup 
knjižničnega gradiva, ki je bila v primerjavi z letom 2011 nižja za 92.268,16 EUR oz. 14,85%. Kljub 
resni zaostritvi finančnih razmer smo v službi za nabavo pri nakupu dosegli 22% povprečni popust in 
ga primerjalno z letom 2011 povišali za 2%. Popust v znesku 101.375,34 EUR smo v celoti namenili 
za nabavo knjižničnega gradiva. Da bi ublažili primanjkljaj, smo izpeljali tudi odmevno akcijo 
Darujem in berem, s katero smo zbirali prostovoljne prispevke in donacije za povečanje nakupa 
knjižničnega gradiva in javnost seznanjali s situacijo, v kateri se je znašla knjižnica. Zbrali smo 
9.317,93 EUR in jih v celoti namenili za nakup gradiva, sezname nabavljenih naslovov pa redno 
objavljali na spletni strani knjižnice. Nabavi gradiva smo namenili tudi del lastnih sredstev, 
pridobljenih z zaračunavanjem izgubljenega knjižničnega gradiva, poškodovanega gradiva in prodaje 
odpisanih knjig v znesku 17.064,68 EUR. Kljub skrbi za skrajno racionalno rabo sredstev za nabavo 
gradiva smo morali del nerealiziranih naročil prenesti v novo poslovno leto.  
Primerjalno z letom 2011 beležimo pri nakupljenem številu izvodov knjižničnega gradiva skupen 
primanjkljaj 5.740 enot, od tega 3.461 izvodov knjig, 2.134 izvodov neknjižnega gradiva in 145 
letnikov serijskih publikacij. Kljub temu smo uspeli ohraniti število naslovov pri knjigah, ki smo jih v 
2012 povišali za 34 glede na leto 2011.  
 
Primerjava nabave 2011/2012: 

sredstva knjige neknjižno gradivo serijske publikacije 
2011 2012 indeks 2011 2012 indeks 2011 2012 indeks 2011 2012 indeks 

621.281,26 
529.013,1

0 85,15 491.318,76 
437.050,7

9 88,95 56.850,39 26.898,78 47,32 73.112,11 65.063,53 88,99 
 -92.268,16   -54.267,97   -29.951,61   -8.048,58  
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Skupna povprečna cena nabavljenega gradiva je glede na leto 2011 višja, in sicer za 3,67%. Pri 
knjigah je višja za 2,32%, pri serijskih publikacijah pa za 1,39%. Pri neknjižnem gradivu se je 
povprečna cena znižala, in sicer za 8,72% . 
 

povprečna cena knjige  neknjižno gradivo serijske publikacije 
2011 2012 indeks 2011 2012 indeks 2011 2012 indeks 2011 2012 indeks 

19,32 20,03 103,67 18,51 18,94 102,32 12,84 11,72 91,28 61,70 62,56 101,39 
 
Doseganje standardov, skladnost s Pravilnikom o načinu izvajanja knjižnične dejavnosti kot 
javne službe, razmerja med posameznimi vrstami gradiva, elektronski viri, dostopnost. 
 

Za knjižnice, ki po obsegu zbirke ne dosegajo priporočil standarda za zalogo (najmanj 4 knjige in 0,4 
enote neknjižnega gradiva na prebivalca), je priporočen prirast najmanj 400 izvodov knjig in 40 
izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev. Za 182.318 prebivalcev bi torej morali letno 
pridobiti 72.927 enot knjig in 7.292 enot neknjižnega gradiva. Glede na navedeno razmerje pri prirastu 
knjig dosegamo komaj 36,36%, pri neknjižnem gradivu pa 41,82% standarda. 
 

leto prirast knjig prirast neknjižnega gradiva  prirast serijskih publikacij  
2007 33.193 9.364 2.025 
2008 31.821 7.850 2.831 
2009 31.485 3.251 2.625 
2010 32.512 4.112 2.424 
2011 29.645 4.900 2.207 
2012 26.517 3.050 2.076 

 

 
Padanje prirasta novega gradiva, kljub akciji Darujem&berem.



54 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK 0/Zapis št. 85 
Letno poročilo 2012/Predloga /Dragica Turjak 
 
 
 
 

 

 
Poraba sredstev za nakup knjižničnega gradiva 
 

enota knjige neknjižno 
gradivo 

serijske 
publikacije 

skupaj 

Knjižnica Rotovž 86.318,33 1.558,53 4.479,37 92.356,23 

Čitalnica 5.259,62 192,90 17.799,80 23.252,32 

Pionirska knjižnica Rotovž 26.262,46 729,32 2.596,08 29.587,86 

Knjižnica Tabor 26.984,37 210,89 4.691,54 31.886,80 

Knjižnica Nova vas 34.549,34 3.083,24 6.410,23 44.042,81 

Pionirska knjižnica Nova vas 17.715,44 4.309,77 1.836,87 23.862,08 

Potujoča knjižnica 64.577,58 784,62 2.276,84 67.639,04 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 8.277,31 108,03 969,87 9.355,21 

Knjižnica Duplek 10.147,07 130,28 2.100,50 12.377,85 

Knjižnica Hoče 16.917,15 263,83 1.937,06 19.118,04 

Knjižnica Kamnica 12.244,74 191,90 2.110,38 14.547,02 

Knjižnica Lovrenc na Pohorju 13.269,18 189,66 2.048,65 15.507,49 

Knjižnica Pekre 9.876,76 105,05 1.844,13 11.825,94 

Knjižnica Pobrežje 26.666,32 343,30 3.129,40 30.139,02 

Knjižnica Pesnica 11.690,74 126,13 1.470,24 13.287,11 

Knjižnica J. Glazerja Ruše 15.729,12 161,00 1.519,30 17.409,42 

Knjižnica Studenci 9.899,63 117,23 2.039,76 12.056,62 

Knjižnica Šentilj 19.706,88 310,65 2.860,08 22.877,61 

Knjižnica Tezno 19.738,88 208,50 2.346,28 22.293,66 

Izposoja/dom 0,00 0,00 581,83 581,83 

Filmski center - Filmoteka 1.219,87 5.629,38 15,32 6.864,57 

AV zbirka 0,00 8.144,57 0,00 8.144,57 

Depozitarna zbirka 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skupaj 437.050,79 26.898,78 65.063,53 529.013,10 
 
Odpis knjižničnega gradiva 
 

Odpisali smo 7.319 enot knjižničnega gradiva, od tega 4.814 izvodov knjig, 1.458 enot neknjižnega 
gradiva in 1.047 letnikov tiskanih serijskih publikacij.  
Pri izločanju in odpisu knjižničnega gradiva smo ravnali v skladu z Navodil za izločanje in odpis 
knjižničnega gradiva, ki ga je sprejela Narodna in univerzitetna knjižnica in veljava od 7. 5. 2003, in v 
skladu z internim Navodilom za izvedbo odpisa knjižničnega gradiva v Mariborski knjižnici (MK 
3/Navodilo št. 33). Odpisano gradivo smo ponudili v izbor Narodni in univerzitetni knjižnici, 
Univerzitetni knjižnici Maribor, Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnici Lenart. V 
letu 2012 smo v pregled poslali 3 odpisne sezname. Glede na prejete zahtevke smo v NUK 
posredovali 9 naslovov. Preostalo gradivo smo po simbolični ceni prodali uporabnikom naše knjižnice. 
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Upravljanje knjižnične zbirke 
 
Zaloga knjižničnega gradiva Mariborske knjižnice je 31. 12. 2012 znašala 737.700 enot, od tega 
678.803 knjig, 49.504 enot neknjižnega gradiva in 9.393 letnikov tiskanih serijskih publikacij.  
Standardi za zalogo priporočajo najmanj 4 knjige in 0,4 enote neknjižnega gradiva na prebivalca. 
Zaloga Mariborske knjižnice bi glede na število prebivalcev, 182.318, morala obsegati najmanj 
729.272 knjig in 72.927 enot neknjižnega gradiva. Pri knjigah dosegamo standard 93,08%, kar pomeni 
3,72 knjige na prebivalca, pri neknjižnem gradivu pa 67,88%, kar pomeni 0,27 enote na prebivalca.  
Primerjalno z letom 2011 se je temeljna zaloga knjig povečala za 21.703 enot, zaloga neknjižnega 
gradiva pa za 1.592 enot. Zaloga serijskih publikacij je večja za 1.029 letnikov. 
Podatki o temeljni zalogi za posamezne knjižnice v mreži so prikazani v statističnih preglednicah. 
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Razvoj in razvojni projekti 
 

V okviru projektnih skupin razvijamo in uvajamo nove storitve/proizvode. V skupinah sodelujejo 
zaposleni iz različnih oddelkov, služb ali enot knjižnice. Delo v projektni skupini zaključimo, ko 
projekt preide v redno storitev knjižnice, le-ta pa postane sestavni del nalog zaposlenih na določenem 
strokovnem področju. Za spreminjanje, dopolnjevanje in posodabljanje delovnih procesov in različnih 
dejavnosti v knjižnici skrbijo delovne skupine, v katere prav tako vključujemo sodelavce z različnih 
oddelkov glede na vsebino dela. 
V posebni kadrovski prilogi (Priloga 1) k poročilu je naveden seznam vseh projektnih in delovnih 
skupin in njihovih članov ter stanje (aktivnost) v letu 2012. 
 
Projektna skupina v okviru projekta Filmoteka je bila v mirovanju. Aktivirala se bo takoj, ko bodo 
ustvarjeni prostorski pogoji, ki bodo omogočali načrtovanje in oblikovanje filmske zbirke v celotnem 
potencialu. Trenutno je za uporabnike ponudba le-te,  zaradi prostorske stiske osrednje enote 
Mariborske knjižnice, okrnjena in ne služi planiranemu namenu celovite ponudbe filmske 
ustvarjalnosti. 
Projekt Evropska prestolnica kulture (EPK) in Mariborska knjižnica. Projektna skupina je v 
sodelovanju tudi z drugimi sodelavci, tako Mariborske knjižnice kot različnih sodelujočih institucij, 
izvedla dva projekta vključena v program Evropske prestolnice kulture: Literarne postaje in Evropska 
pravljica. V okviru teh smo izpeljali 14 dogodkov in izdajo strokovne publikacije. Projekti so opisani 
v posebnih razdelkih poročila. 
Projekt Rastem s knjigo je nacionalni projekt, ki je vključen med redne oblike dejavnosti knjižnice do 
konca trajanja tega projekta na nacionalni ravni.  
Projekt Dostop do elektronske zbirke knjig Mestne knjižnice Ulm. Mariborski knjižnici je dostop 
finančno omogočil Rotary klub Maribor – Park. Člani delovne skupine so pregledali ponudbo zbirke, 
testirali možnost izposoje elektronskega gradiva v skladu z zahtevami ponudnika, pripravili potrebno 
računalniško opremo za dostop do zbirke za uporabnike knjižnice v Čitalnici in Knjižnici Nova vas, 
kjer so vzpostavili tudi brezžično omrežje za dostop z mobilnimi napravami. Oblikovali so navodila za 
izposojo e-knjig, ki so dostopna tudi na spletni strani knjižnice in izvedli izobraževanje in informiranje 
zaposlenih o novi ponudbi. 
Projekt Vključevanje iPad-ov v ponudbo Mariborske knjižnice. Namen projekta je vključevanje 
uporabe iPadov pri izvajanju informacijskega opismenjevanja za uporabnike knjižnice. Člani projektne 
skupine so raziskali ponudbo na trgu in pridobili za nakup tudi donatorska sredstva (Elektro Maribor 
in Energija plus d.o.o.). Udeležili so se organiziranega izobraževanja za uporabo iPadov, pripravili 
naprave za uporabo v knjižnici, navodila in program izobraževanja za zaposlene. 
Projekt Spletna stran za slabovidne. Slabovidni uporabniki potrebujejo za uporabo spleta posebej 
prirejeno spletno stran, kjer lahko s pomočjo svojih pripomočkov prebirajo spletne strani. Projekt smo 
izvedli v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Podrobneje v točki 6.2 Spletna stran.  
Projekt Spletne vsebine za uporabnike s posebnimi potrebami. V sodelovanju z zunanjimi 
sodelavci smo raziskali, pripravili in izpeljali vsebinske dopolnitve spletne strani za različne skupine 
uporabnikov s posebnimi potrebami.  
Delovna skupina za uporabnike s posebnimi potrebami. Člani delovne skupine so okrepili, 
nadgradili ali vzpostavili nove oblike sodelovanja z različnimi institucijami, ki združujejo uporabnike 
s posebnimi potrebami, sodelovali pri projektih spletne strani za slabovidne in spletnih vsebin za 
uporabnike s posebnimi potrebami ter pripravili načrt vključevanja in zagotavljanja enakih pogojev 
dostopnosti za predstavnike ranljivih skupin v letih 2013-2015.  
Delovna skupina za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice (OOK). Člani delovne skupine so 
odgovorni za načrtovanje, organizacijo, izvajanje in vrednotenje posebnih nalog, ki jih Mariborska 
knjižnica izvaja kot osrednja območna knjižnica. Podrobnejše poročilo v točki 8.  
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Delovna skupina za digitalizacijo. Člani so organizirali in realizirali več projektov digitalizacije 
gradiva, ki so ga umestili na portal Kamra ali dLib, tudi v sodelovanju s splošnima knjižnicama na 
območju (Lenart in Slovenska Bistrica) in UKM. 
Delovna skupina za prireditve in dejavnosti za mlade bralce je v letu 2012 v največji meri sledila 
svojim rednim usmeritvam in pokrivala prireditve in dejavnosti za mlade bralce po celotni mreži 
Mariborske knjižnice, se vključevala tudi v načrtovanje in izvajanje prireditev za odrasle bralce in 
nadaljevala delo na področju dela za uporabnike s posebnimi potrebami (v sodelovanju s skupino za 
uporabnike s posebnimi potrebami). Najmočneje je dogajanje zaznamovala Evropska prestolnica 
kulture Maribor 2012. Podrobnejše poročilo je v posebnih razdelkih. 
Delovna skupina za kadrovske evidence je bila leta 2012 ukinjena, ker svoje delo zaključila 
(dopolnjevanje in posodabljanje delovnega procesa na področju kadrovskih evidenc in plačnega 
programa). 
Delovna skupina za izdelavo bibliografskega kazala je bila leta 2012 ukinjena. Izdelava 
bibliografskega kazala za tekoče letnike internega glasila Informator je prešla v redno dejavnost.  
Delovna skupina za postavitev in lokator gradiva je v letu 2012 skrbela za ažuriranje novega 
postavitvenega šifranta. 
Delovna skupina za urnike – v mirovanju. 
Delovna skupina za poenoten dostop do uporabnikov spleta se je ukvarjala z nastavitvijo profilov 
za zunanje in notranje uporabnike spleta in postavitvijo posameznih računalnikov izven notranje 
mreže, z namenom uporabnikom omogočiti dostop s prenosljivimi mediji (ključki itd.). Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev ni bilo mogoče posodobiti računalniške opreme, zato skupina ni 
mogla izvesti testiranja novih možnosti poenotenja opreme za posebej oblikovane skupine 
uporabnikov in odpraviti težav neenotne strojne in programske opreme, kupljene v zelo širokem 
časovnem razponu. 
Delovna skupina za pripravo postavitve in združevanja fondov baz bralcev leta 2012 ni bila 
aktivna zaradi mirovanja projekta izgradnje nove knjižnice.  
Delovna skupina za posodobitev pravilnika o splošnih pogojih poslovanja je od novembra 2012 na 
rednih tedenskih sestankih  skupine razpravljala o ključnih spremembah v poslovanju in programu 
Mariborske knjižnice in posledicah teh sprememb. Svoja mnenja in razmišljanja so lahko podali vsi 
zaposleni v Mariborski knjižnici na skupnih tedenskih sestankih. Člani skupine so pri svojem delu 
sodelovali tudi z zunanjimi institucijami: Valvasorjeva knjižnica Krško: družinska članska izkaznica; 
IZUM: spremembe in dopolnitve programske opreme C2/Izposoja; SPEM Komunikacije d.o.o.; Zveza 
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Skupina je na koncu podala mnenje o: višini 
članarine, kategorijah članov, postopkih za evidentiranje članarine, vsebini raziskave mnenja, 
družinski izkaznici, viziji, poslanstvu in vrednotah. Končno odločitev o spremembah je sprejel svet 
Mariborske knjižnice. 
Delovna skupina za pripravo vsebine novega dokumenta o varovanju osebnih podatkov je bila 
leta 2012 v mirovanju. Vzrok za to je bila obremenitev vodje skupine z nujnejšimi nalogami 
(nadomeščanje vodje oddelka za knjižnično mrežo, delo v izposoji, nadomeščanja v izposoji) 
 

Ponudbo storitev je v letu 2012 zaznamovala Evropska prestolnica kulture. Organizirani in izvedeni 
projekti so knjižnico še močneje povezali z mnogimi institucijami v okolju. Že v samem letu 2012 so 
prinesli nov zagon za ustvarjanje še drugih, raznovrstnih prireditev in dejavnosti v sodelovanju z 
različnimi organizacijami (kulturne, izobraževalne itd.). S tem smo utrdili že ustvarjena sodelovanja v 
preteklosti, jih nadgradili za prihodnost in potrdili sinergijske učinke povezovanja različnih partnerjev, 
od katerih vsak prispeva svoj ustvarjalni potencial, znanje in prednosti. Vse to je razvidno iz popisa 
posameznih dogodkov v poglavju 3 Knjižnična mreža. 
 

Potencial sodelovanja je razviden tudi:  
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na področju digitalizacije gradiva, kjer Mariborska knjižnica pri ustvarjanju digitalnih zbirk sodeluje s 
številnimi partnerji v okolju, ki prispevajo svoje dokumente, 
na področju integracije uporabnikov s posebnimi potrebami v ponudbo knjižnice. 
 

V skladu z razvojem in finančnimi možnostmi smo nadgrajevali tudi virtualno ponudbo »knjižnice 
brez zidov« z omogočanjem dostopa do elektronskih virov na daljavo in digitalnih zbirk 
domoznanskega značaja, s ponudbo izposoje elektronskih knjig iz Mestne knjižnice Ulm, spletno 
stranjo za slabovidne in mreženjem prek FaceBook-a.  
Pričeli smo z uvajanjem sodobnejših oblik informacijskega opismenjevanja uporabnikov z 
vključevanjem uporabe iPadov v smislu mobilne učilnice. 
 

Priprave na uvedbo članarine so prinesle tudi pričetek razprav o ključnih spremembah v poslovanju in 
programu Mariborske knjižnice, viziji, poslanstvu in vrednotah za prihodnji razvoj. 
 
 
Informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT 
 

V letu 2012 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ni objavilo razpisa za 
sofinanciranje IT opreme. Zaradi pomanjkanja lastnih finančnih sredstev zato nismo izvedli večjih 
nakupov IKT opreme, s katero pa bi bilo nujno posodobiti enote knjižnice in delovna mesta 
zaposlenih. Izvedli smo le nekaj urgentnih nakupov, s katerimi smo pokrili manjkajočo opremo in 
zagotovili delovanje procesov v predvidenem okviru.  
V zadnjih 3 letih smo imeli velike težave s posodabljanjem strežniške programske opreme. Ta zahteva 
določeno količino prostega prostora, ki pa ga obstoječi strežniki ne zagotavljajo več. Zato smo izvedli 
aktivnosti z omejevanjem prostora za podatke zaposlenih, vendar so bile to le začasne rešitve. Za 
nemoteno delo potrebujemo 2 nova strežnika in diskovno polje. Nakup in virtualizacijo smo načrtovali 
že v letih 2010 in 2011. Delno smo nabavo realizirali, nabavili smo 1 strežnik in potrebne licence za 
delovanje. Posledično se je spremenila arhitektura strežniške mreže: 
Strežnik za virtualizacijo 1: virtualni poštni strežnik, virtualni podatkovni strežnik, virtualni strežnik 
za Windows terminale. 
DC strežnik: Opravlja še strežniške funkcije za AD, DHCP, DC in DNS, 
DATA strežnik, postavljen v redundanco z DC strežnikom za funkcijo AD, DC in DNS. Opravlja 
strežniško funkcijo za centralno upravljanje antivirusnega programa GFI Vipre enterprise, istočasno pa 
skrbi za dokumente zaposlenih MK in programe za delo v MK. 
WEB strežnik opravlja strežniško funkcijo IIS (Internet Information Services) za delovanje spletne 
strani. V ta namen je nameščena programska oprema SQL server 2005 za delo s podatkovnimi bazami. 
Na njem deluje tudi prenovljeni intranet MK. 
Radius strežnik deluje na zunanji mreži in služi za delovanje Libroama in Eduroama. 
Težave z Alpha strežnikom (izposoja na bibliobusu) še zmeraj ostajajo, dokler z IZUM-om ne 
najdemo ustrezne rešitve za on-line dostop. 
 



59 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK 0/Zapis št. 85 
Letno poročilo 2012/Predloga /Dragica Turjak 
 
 
 
 

 

Promocija, zunanje komuniciranje 
 

Zaradi pomanjkanja kadrov ne moremo uresničiti samostojnega, tudi sistemiziranega oddelka za 
odnose z javnostmi, kot je opredeljen v organizacijski strukturi. Naloge so razpršene po različnih 
oddelkih in službah, ki zaradi narave dela komunicirajo z mediji in drugimi javnostmi (direktor, služba 
za mlade bralce, služba za prireditve in dejavnosti…), del nalog in koordinacijo vodi vodja oddelka za 
razvoj. 
 
Promocijsko in informacijsko gradivo 
 
Mesečni vodnik po prireditvah 
Obvestila Knjižničnega cikla (mesečno) 
Informativna brošura za strokovno ekskurzijo 
Knjižničnega cikla 
Vabila, plakati, informativno gradivo za dogodke v 
okviru Evropske prestolnice kulture (Evropska 
pravljica, Literarne postaje, pravljični večeri za odrasle 
v slovenskih splošnih knjižnicah) 
Vabila, plakati in prijavnice za Pravljični dan s 
pravljično šolo 
Vabila in informativni material za redne prireditve in 
dejavnosti 
Letno poročilo 2011 

 
E-vabilo na zadnjo Literarno postajo z Mitjo Čandrom. 

 
 
Spletna stran in E-novice, knjižnica na Facebooku 
 

Načrtovane prenove in posodobitve tehnološke platforme spletne strani za inovativno uporabo 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij (tudi v povezavi z 
mobilnimi aplikacijami) zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
nismo izvedli. Ponudba spletne strani je kot storitev že dosegla 
fazo zrelosti, zato brez posodobitve tudi nismo pričakovali 
povečane uporabe. Kljub temu je bilo število obiskov za 2% višje 
kot leta 2011. 
Vsebinsko smo spletno stran dopolnili z informacijami za ciljno 
skupino uporabnikov s posebnimi potrebami.  
Pregled obiska nekaj posameznih vsebin kaže, da obiskovalci 
spletne strani največ posegajo po informacijah o ponudbi različnih 
storitev knjižnice in posameznih enot, glede na prejšnja leta pa se 
je znatno povečalo tudi iskanje po rubriki Priporočamo za branje. 
Največ obiskov smo zabeležili januarja, najmanj decembra, 
največ obiskovalcev je stran uporabljalo med 8. in 17. uro, 
povprečno so se obiskovalci zadrževali na spletni strani okoli 6 
minut. Največ obiskovalcev je za dostop uporabilo  Google 
(99%), največ jih je bilo iz Slovenije (97 % - največ Maribor in 
Ljubljana), sledijo ZDA, Velika Britanija, Hrvaška, Nemčija, 
Avstrija, itd. 

Informacije za uporabnike s posebnimi potrebami 
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Vzpostavili smo vzporedno spletno stran za slabovidne in v sodelovanju z Društvom študentov 
invalidov Slovenije pričeli s testiranjem in prilagoditvijo vsebin.  
 

 
 

Spletna stran za slabovidne 
 

V začetku vsakega meseca smo uporabnikom prek spletne strani knjižnice pošiljali E-novice. Do 
konca leta je bilo nanje naročenih 440 naročnikov. V njih smo zbrali najbolj aktualne informacije o 
dogajanju in ponudbi knjižnice v prihajajočem mesecu, z direktnimi povezavami do spletne strani 
knjižnice. E-novice so sedemkrat prejeli tudi zaposleni v knjižnici. 
 

 
 

Sovine E-novice za uporabnike 
 

Facebook stran Mariborske knjižnice se je v zadnjem letu izkazala kot dobrodošel in nepogrešljiv 
instrument pri vzpostavljanju kontakta z uporabniki. Mlajšim generacijam smo z objavo dogodkov, ki 
smo jih organizirali skozi vse leto, približali knjižnico kot eno izmed centralnih kulturnih ustanov v 
Mariboru.  
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Hkrati smo s tem v virtualnem omrežju na voljo vsem uporabnikom, ki uporabljajo Facebook kot 
neformalni vir druženja ter izmenjave podatkov. V socialnem omrežju torej, v katerem igra knjižnica 
pomembno vlogo. 

 
Facebook stran Mariborske knjižnice je imela do konca leta 2012 prek 600 prijateljev. 

 
Vključili smo se na mobilni iskalnik Odpiralni časi, kjer lahko uporabniki prek mobilnih telefonov 
dobijo informacije o trenutni odprtosti in najbližji lokaciji enote  knjižnice od trenutne pozicije. 
 
 
Obiski v knjižnici in naša sodelovanja 
 
 
 
 

Marca je Mariborsko knjižnico obiskal Eddy Barbry iz Belgije, 
bibliotekar iz Ieperse Bibliotheek v flandrijskem mestu Ieper (Ypres). 
Stike z našo knjižnico je navezal prek socialnega omrežja Facebook. 
Predstavili smo mu poslovanje Mariborske knjižnice, obiskal je nekaj 
enot knjižnice, izredno zanimivemu in razgledanemu sogovorniku pa 
smo razkazali tudi naše mesto in njegov utrip evropske prestolnice 
kulture. 

 
 

Eddy Barbry (v sredini) s Klemnom Brvarjem in Agico Kovše v Pionirski 
knjižnici Nova vas 
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Konec aprila so nas obiskali kolegi iz Knjižnice i čitaonice »Fran Galović« v Koprivnici, pridružilo 
se jim je nekaj knjižničarjev iz Bjelovara, Križevcev in Virja, med njimi sta bila tudi dva arhitekta. 
Ogledali so si obe knjižnici v Novi vasi in na 
Rotovškem trgu, nato pa so z zanimanjem 
prisluhnili predstavitvi projekta nove 
mariborske osrednje knjižnice, saj so tudi 
sami v fazi pridobivanja novih prostorov. S 
podobnim programom smo v začetku maja 
sprejeli knjižničarje Gradske knjižnice Ivan 
Goran Kovačić iz Karlovca. Ogledali so si 
knjižnico na Rotovškem trgu, predstavili smo 
jim projekt nove mariborske osrednje 
knjižnice. 
Oktobra  nas je obiskala skupina knjižničarjev 
iz Avstrije pod vodstvom Lidije Vindiš, 
predavateljice z graške univerze. Ogledali so 
si Knjižnico Rotovž in Pionirsko knjižnico 
Rotovž, predstavili pa smo jim tudi projekt 
nove osrednje knjižnice. 

Knjižničarji iz Avstrije na obisku v Mariborski knjižnici 
 
Trimesečno študijsko prakso v okviru programa Erasmus je v naši knjižnici, od začetka julija do 
konca septembra, opravljala Diana Schmidt, študentka bibliotekarstva in informacijskih znanosti 
iz Estonije. Za Mariborsko knjižnico je bila tako dolga praksa tuje študentke nova in sveža izkušnja. 
Pripravili smo program, ki je Diano vključeval v vsa področja poslovanja in dela v knjižnici. 
Predstavili smo ji oddelke, službe, enote ter naše dejavnosti, organizirali pa tudi krajšo prakso, obisk 
in predstavitev drugih slovenskih splošnih, šolskih, fakultetnih in univerzitetnih knjižnic, IZUM-a in 
Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete  Univerze v 
Ljubljani. Aktivno smo jo vključili v proces dela v izposoji in kot pomoč pri dejavnostih. Poleg 
strokovnega dela, v katerem je sodelovala večina kolegov, je obiskala tudi nekaj večjih kulturnih in 
literarnih festivalov na našem koncu Slovenije, preko spoznavanja novih ljudi  je pridobila sliko o 
slovenskem karakterju in temperamentu, kot tudi o slovenski tradiciji, hrani in običajih, naučila pa se 
je celo osnov slovenščine. 

 
Diana Schmidt (levo) sodeluje na ustvarjalnih delavnicah v okviru festivala potujočih knjižnic v Mariboru 
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Diana Schmidt (levo) na obisku v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, kjer je z Lilijano Klemenčič 
 sodelovala pri pripovedovanju pravljice 

 
Zaposleni aktivno sodelujemo tudi v stanovskih organizacijah in društvih ter sekcijah. Tako je bila 
naša vloga posebej vidna in aktivna ob zasnovi, pripravi in izvedbi strokovnega posvetovanja Sekcije 
za splošne knjižnice, Sekcije za potujoče knjižnice in Festivala potujočih knjižnic z naslovom 
Knjižničar v akciji, ki je potekalo v Mariboru in na Ptuju, septembra 2012. Strokovni posvet in 
festival sta bila tudi priložnost za promocijo knjižnice in njenega poslanstva. 

 
 

Otvoritev Festivala potujočih knjižnic 
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Knjižnica in mediji 
 
Ob pomoči zunanjih sodelavcev, NPR Petra Shirley in SPEM je bila Mariborska knjižnica v letu 2012 
v prizadevanjih po opozarjanju na svoje probleme še bolj opazna kot pretekla leta. Načrtno je z 
akcijami, kampanjami, novinarskimi konferencami in drugimi dogodki opozarjala na prostorske 
probleme, na probleme financiranja in težave pri nabavi novega knjižničnega gradiva. Poleg 
novinarskega poročanja smo tudi z lastnimi prispevki, kolikor je bilo mogoče, skrbeli za prisotnost 
knjižnice v različnih okoljih: 
objava informacij v Priročniku za bruce 2012/2013, za novo vpisane študente slovenskih univerz, 
predstavitev Mariborske knjižnice na Facebooku, 
predstavljanje knjižnice in njenih dejavnosti na spletni strani, 
prispevali smo članke o delovanju posameznih enot knjižnice v občinskih glasilih, glasilih krajevnih 
skupnosti ali mestnih četrti, objave smo zbirali v 
internem glasilu Informator, 
zelo odmevni so bili vsi dogodki, ki smo jih 
pripravili v okviru EPK, ne le kot novice, ampak 
tudi obširnejši prispevki in ocene. Pri tem nas je 
posebej vključeval Večer (ocene na kulturni 
strani, v posebni prilogi EPK, v sobotni prilogi- 
dnevnik) 
odzivali smo se povabilom medijev (Večer, 
Mariborski utrip, Žurnal, Dobro jutro, RTV 
Slovenija, RTS, Radio Maribor...) ki so 
predstavljali posamezne storitve knjižnice, 
objave smo zbirali v internem glasilu 
Informator. 
organizirali smo štiri novinarske konference: 
- januar 2012: predstavitev projektov Evropske 
prestolnice kulture Evropska pravljica in 
Literarne postaje, 
- junij 2012: Kampanja Darujem in berem, 
- september 2012: Dan Mariborske knjižnice, 
- december 2012: Poslovanje knjižnice v 
preteklem letu, program 2013, napoved 
članarine. 

Novice Občine Rače – Fram, september 2012 
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Večer, 17. januar 2012, str. 13 

Literarna postaja z Zorkom Simčičem 
Večer.com, 17. december 2012 

 

 
 
Sodelovali smo na fotografskem natečaju Sekcije za splošne 
knjižnice pri ZBDS, Knjižničar v akciji, in se s posameznimi 
fotografijami uvrstili v finale. Fotografija Sandre Jesenek je 
bila uvrščena v koledar Knjižni čar za leto 2013. 
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Založniška in publicistična dejavnost 
 
Revija Otrok in knjiga 
 
Izdali smo predvidene tri enojne številke, in sicer v skupnem obsegu 440 strani (glede na subvencijo 
JAK smo jih načrtovali 360), oziroma 39 AP (leto prej 300 strani, v 2010 308 strani, leta 2009 380) in 
skupni nakladi 2100 izvodov. 
 
Številka 83 (212 strani) je izšla maja, nekaj dni pred mednarodnim simpozijem o evropski pravljici, ki 
je bil del projekta EKP, številka 84 (112 strani) v prvi polovici decembra, številka 85 (116 strani) v 
začetku januarja 2013. 

 
Člani uredniškega odbora revije so: dr. Blanka 
Bošnjak, dr. Meta Grosman, mag. Darja Lavrenčič 
Vrabec, dr. Vanesa Matajc, dr. Peter Svetina, Maja 
Logar, dr. Tanja Mastnak in urednica Darka Tancer-
Kajnih. 
Iz tujine so v uredniškem odboru sodelovale tri 
dolgoletne sodelavke revije: dr. Meena Khorana iz 
ZDA, Lilia Ratcheva z dunajskega inštituta za 
mladinsko književnost in dr. Dubrovka Zima s 
Pedagoške fakultete univerze v Zagrebu. 
Tajnik uredništva in urednik spletne strani revije je 
Robert Kereži. 
 
Med sodelavci revije so bili  univerzitetni profesorji, 
osnovnošolski in srednješolski profesorji, knjižničarji,  
uredniki, pisatelji, ilustratorji, prevajalci; predstavniki 
društev (Bralna značka, IBBY, DSP, Bralno društvo).  
 
29 avtorjev je v reviji sodelovalo prvič;  pri navajanju 
vseh sodelujočih so zapisani v poševnem tisku: Hans 
Hagen (Nizozemska), Juan Kruz Igerabide Sarasola 
(Španija), Barbara Pregelj, Dragica Haramija, Vuk 
Cerović (Črna gora), Diana Zalar (Hrvaška), Marija 
Stanonik, Andreja Babšek Monika Kropej, Barbara 

Ivančič Kutin, Maja Pan, Marijanca Ajša Vižintin, Darja Mazi Leskovar, Gaja Kos, Marijana 
Hameršak  (Hrvaška), Vladimira Velički in Tamara Turza-Bogdan (Hrvaška), Špela Frlic, Liljana 
Klemenčič in Sonja Trplan, Tilka Jamnik, Milena Mileva Blažić, Nike K. Pokorn, Livija Knaflič, Dim 
Zupan, Slavko Pregl, Cvetka Bevc, Neli Kodrič Filipič, Francisco Hinojosa (Mehika), Veronika Rot 
Gabrovec, Peter Svetina, Vojko Zadravec, Črtomir Frelih, Tomaž Zupančič, Alenka Čuš, Majda 
Koren, Igor Černe, Roman Vodeb, Feri Lainšček, Polonca Kovač, William G. Brozo (ZDA), Zdenka 
Gajser, Lea Hedl, Dragica Turjak, Marta Novak, Tanja Tolar, Kristina Picco, Maša Oliver, Maruša 
Avguštin, Tanja Pogačar, Melita Forstnerič Hajnšek, Petra Vidali, Zdenko Kodrič, Feri Lainšček, Igor 
Saksida, Barbara Hanuš, Darka Tancer-Kajnih. 
 
Ilustracije so prispevali: Ančka Gošnik Godec (naslovnica številke 83), Damijan Stepančič (naslovnica 
številke 84) in Kamila Volčanšek (naslovnica številke 85) ter Marjan Manček,  Zvonko Čoh, Peter 
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Škerl, Alenka Sottler, Janko Testen, Marlenka Stupica, Jelka Godec – Schmidt, Walter Trier in Juan 
Gedovius (Mehiška sekcija IBBY). 
Besedila so prevedli: Meta Cerar, Nataša Jelić, Simona Mahović, Franjo Jamnik in Jana Ambrožič. 
Lektorsko delo je tudi tokrat opravila Darka Tancer-Kajnih.  
 
Otrok in knjiga, ki je še zmeraj edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti,  
književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev, že 40 let (prva številka je izšla leta 1972) izhaja s 
pomočjo državne subvencije. V zadnjih dveh letih so se sredstva Javne agencije za knjigo občutno 
zmanjšala, kriza vpliva tudi na osip dolgoletnih zvestih naročnikov, zato prilagajamo obseg, avtorske 
honorarje, in druge stroške. 
83. številka je bila zasnovana kot simpozijsko »gradivo«, v njej so bili objavljeni referati z 
dvodnevnega mednarodnega simpozija o evropski pravljici. S simpozijem smo počastili tudi 40 let 
izhajanja revije in 20 let delovanja Slovenske sekcije IBBY, ki je bila soorganizatorica simpozija  
Pomembnejši tematski sklopi v letu 2012: 
evropska pravljica (vsi prispevki v številki 83) 
intertekstualnost 
prevajanje mladinske književnosti (s poudarkom na indoktrinaciji prevodov) 
ilustracija za otroke in mladino 
bralna kultura 
mladinska književnost, elektronski mediji in sodobna IK-tehnologija (obsežni sklop v številki 85) 
200 let Grimmovih pravljic 
odmevi na različne dogodke s področja mladinske književnosti 
poročila (nagrade, priznanja) 
ocene 
 
Kot soorganizator je revija v sodelovala z različnimi ustanovami, ki se ukvarjajo z mladinsko 
književnostjo bralno kulturo in mladinskim knjičarrstvom: na simpoziju o prevajanju mladinske 
književnosti, na simpoziju o branju otrok s posebnimi potrebami, na srečanju slovenskih 
mladinskih pisateljev OKO BESEDE, na prireditvi v okviru Slovenskega knjižnega sejma, ob dnevu 
mladinske književnosti na prireditvi z Društvom slovenskih pisateljev, Slovensko sekcijo IBBY in 
Bralno značko Slovenije, z Mestno knjižnico Ljubljana, Slovensko sekcijo IBBY, pri izboru za 
večernico, z MKC Maribor pri izvedbi Slovenskih dni knjige oz. prireditev z naslovom Ko te napiše 
knjiga, z Mednarodno mladinsko knjižnico v Münchnu, z Narodno in univerzitetno knjižnico v 
Ljubljani in s programsko ekipo Javnega zavoda EPK. 
 
 
Knjiga Za pravljice odklenjene ključavnice 
 
Pripovedovanje pravljic ima v Mariborski knjižnici dolgoletno in bogato tradicijo, v okviru Službe za 
mlade bralce smo ta naša prizadevanja nadgrajevali z izdajami publikacij Splet znanja in domišljije: 
zbornik ob petdesetletnici mladinskega knjižničarstva v Mariboru: 1953-2003. – Maribor: Mariborska 
knjižnica, 2006 in Sedi k meni, povem ti eno pravljico: za ohranjanje slovenskega izročila: zbornik 
prvega simpozija pravljičarjev: priročnik pripovedovanja pravljic I. – Maribor: Mariborska knjižnica, 
2006 ter jima v letu 2012 dodali še eno: Za pravljice odklenjene ključavnice. – Maribor: Mariborska 
knjižnica, 2012 
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Monografija Za pravljice odklenjene ključavnice je eden od 
kamenčkov v kroni, ki smo jo izbrali za izhodišče. Po uvodni 
pravljici, ki je dobila spremstvo v novih ilustratorskih mojstrovinah 
Ančke Gošnik Godec in Zvonka Čoha, se delo nadaljuje v zanimiv 
preplet praktičnih in teoretičnih pogledov na pravljico in njeno 
umestitev v prostor. Ženske študije se povežejo s pripovedovanjem, 
pripovedovanje s priredbami, knjižničarstvom in družinsko 
terapijo, v nadaljevanju pa se prispevki posvečajo etnologiji, 
etnomuzikologiji, folkloristiki, zgodovini in ilustraciji. Zaključni 
spomini in drobci se dotikajo občutenih osebnih in umetniških 
videnj pravljice. 

Avtorji besedil so: dr. Lilijana Burcar, Andreja Babšek, dr. Dragica 
Haramija, mag. Igor Cvetko, dr. Mojca Ramšak, dr. Marija 
Stanonik, mag. Martina Piko - Rustja, mag. Ursula Sereinig, Ljoba 
Jenče, Ida Mlakar, Špela Frlic, Pavle Učakar, Maruša Avguštin, dr. 
Marija Švajncer, Ksenija Jus, Orlando Uršič, Janja Vidmar in Borut 
Gombač, poseben prostor v publikaciji smo namenili tudi s 

pravljico povezanemu ilustratorskemu opusu Ančke Gošnik Godec in Zvonka Čoha. 

Knjigo so uredili Maja Logar, Zdenka Gajser, Lea Hedl in Igor Černe, oblikoval jo je Mitja Visočnik, 
njena naklada je 500 izvodov. 

Čeprav smo jo za izdajo pripravljali od leta 2008, nam je to uspelo šele ob finančni podpori Evropske 
prestolnice kulture Maribor 2012, ko smo jo, kot teoretično podlago in temelj dogajanja umestili v 
sklop projekta Evropska pravljica.   

Izid knjige smo v letu 2012 postavili v čas simpozija, mednarodnega pravljičnega večera in pravljične 
šole, pospremili smo ga z novinarskimi konferencami, predstavili na simpoziju, na strokovni sredi v 
Mestni knjižnici Ljubljana ter na drugih izobraževanjih, ki smo jih pripravili za učitelje, vzgojitelje in 
mentorje Bralne značke. Dodatno smo za njeno promocijo poskrbeli z natisom naročilnic in kazalk. 

 
 

 
Kako drugače je bilo na 

Mariborskem otoku nekoč v 
davnih časih! 

Takrat, ko tam še ni bilo 
elektrarne, ko je razpenjena 

Drava svobodno drla 
mimo in okrog otoka dalje 
proti mestu, ko na otoku ni 

še nihče prebival, 
ko tja ni vodil noben most 

…(Oskar Hudales)  
 

 

Ančka Gošnik Godec in Zvonko Čoh sta za pravljico Gadja kraljica v naši monografiji pripravila povsem novi 
ilustraciji in z njima obogatila Mariborsko knjižnico in  Maribor. 
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Mariborska knjižnica - osrednja območna knjižnica          

Osrednja območna knjižnica (OOK) je splošna knjižnica, ki na podlagi pogodbe z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport in v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja za širše 
območje določene posebne naloge. Knjižnice na območju povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja 
koordinirano izvajanje strokovne knjižnične dejavnosti. Naloge OOK so opredeljene v Zakonu o 
knjižničarstvu ter v Pravilniku o delovanju in financiranju osrednjih območnih knjižnic. Slednji nalaga 
OOK-jem štiri glavne naloge delovanja: 
zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, 
strokovno pomoč knjižnicam s svojega območja, kar zajema tudi sodelovanje pri načrtovanju razvoja 
informacijskega sistema, 
koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva, 
usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 
 
Proračunska sredstva za izvajanje posebnih nalog območnih knjižnic prispeva Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Mariborska knjižnica na svojem območju strokovno povezuje 
v mrežo Knjižnico Lenart in Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, domoznansko dejavnost 
pa usklajuje in koordinira tudi z Univerzitetno knjižnico Maribor. 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva 
Zbirko knjižničnega gradiva smo dopolnjevali predvsem s strokovno literaturo v slovenskem in tujih 
jezikih, pri čemer smo enakovredno pokrivali vsa strokovna področja, ter z nabavo neknjižnega 
gradiva in e-virov. Knjižnicama na območju smo redno posredovali sezname novosti. 
 

Število naslovov knjižničnega gradiva slovenski tuji 
 

skupaj 

knjige 110 62 172 

neknjižno gradivo 2 1 3 
dostop do e-virov: Grove art online, Grove music 
online, IUS-INFO, Tax-Fin-Lex, Oxford English 
dictionary, Oxford reference online premium, Who’s 
who & who was who 2 5 7 

skupaj 114 68 182 
 

Število izvodov knjižničnega gradiva slovenski tuji 
 

skupaj 

knjige 154 62 216 

neknjižno gradivo 2 1 3 
dostop do e-virov: Grove art online, Grove music 
online, IUS-INFO, Tax-Fin-Lex, Oxford English 
dictionary, Oxford reference online premium, Who’s 
who & who was who 2 5 7 

skupaj 158 68 226 
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Uporabnikom Mariborske knjižnice in obeh knjižnic na območju smo celo leto omogočali dostop do 
elektronskih virov Grove art online, Grove music online, IUS-Info in Tax-Fin-Lex. Za elektronske vire 
Oxford reference online premium, Oxford English dictionary in Who’s who and who was who smo 
dostop omogočali v obdobju od 1. 1. do 31. 8. 2012. Oddaljen dostop do elektronskih virov za vse tri 
knjižnice z območja smo vzpostavili preko NUK-ovega strežnika.  
 
Strokovno sodelovanje s knjižnicami na območju 
Strokovno sodelovanje s knjižnicama je potekalo na področju prenosa znanja in dobrih praks, zlasti s 
področij, za katera je NUK organiziral izobraževanja (vpliv medijev na otroke in  mladostnike,  dejavni 
starejši in knjižnice z roko v roki prepoznavanje kakovostne literature za knjižničarje), velik poudarek 
pa je bil tudi na področju snovanja skupnih aktivnosti med knjižnicami in zavodi za uporabnike s 
posebnimi potrebami, ki delujejo na območju vseh treh knjižnic.  
Sodelovali smo v timu OOK in v delovni skupini sistemskih administratorjev ter raziskovali vsebine, 
ki so razvojno pomembne in se bodo postopoma vključevale po posameznih območjih osrednjih 
območnih knjižnic: 
vodenje statistik e-virov v okviru dostopa na daljavo, 
uporaba mEga iskalnika za splošne knjižnice, 
analiza popisa informacijsko komunikacijske opreme po posameznih območjih osrednjih splošnih 
knjižnic, ugotovitve so pokazale zastarelost računalnikov in operacijskih sistemov, 
aktivnosti za vpeljavo IPv6 protokola, dogovor o testiranju, ki ga izvaja Knjižnica Jesenice, 
predstavitev dostopa do e-knjig v bazi EBSCOhost, v Mariborski knjižnici smo izdelali navodila za 
izposojo e-knjig, ki so prilagojena na okolje spletne strani knjižnice, servis je dostopen tudi knjižnicam 
na območju in njihovim uporabnikom. 
O vseh dogodkih smo obveščali knjižnice na območju in jim posredovali potrebne informacije ter 
nudili pomoč in svetovanje.   
 
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
Dragana Lujić (koordinatorica), mag. Nina Hriberšek Vuk 
 

Sodelovali smo v skupini za območnost, usklajevali izhodišča za domoznanstvo, organizirali   delovno 
srečanje s Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnico Lenart in Univerzitetno knjižnico 
Maribor, na katerem smo pregledali stanje in koordinirali sodelovanje na področju nabave in obdelave 
serijskih domoznanskih publikacij in drugih skupnih projektov, npr. digitalizacije domoznanskega 
gradiva. S Pokrajinskim arhivom Maribor smo pripravljali digitalizacijo gradiva o TAM. 
Za Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Knjižnico Lenart smo pripravljali statistične 
izpise o delu bibliobusa na njihovem območju. 
Z UKM smo pripravili osnutek dogovora o izvajanju in koordinaciji domoznanske dejavnosti. 
Aktivno smo sodelovali v skupini za domoznanstvo OOK pri Centru za razvoj knjižnic v NUK in se 
udeležili 2. Domfesta na temo Domoznanski knjižnični depoji v Osrednji knjižnici dr. Frana Sušnika 
Ravne na Koroškem.  
 

Število naslovov domoznanskega gradiva slovenski tuji 
 
skupaj od tega primarno 

knjige 563 28 591 86 

neknjižno gradivo 60 13 73 7 

serijske publikacije 107 5 112 57 

skupaj 730 46 776 150 
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Število izvodov domoznanskega gradiva slovenski tuji 
 
skupaj od tega primarno 

knjige 2.391 58 2.449 339 

neknjižno gradivo 110 13 123 13 

serijske publikacije 388 5 393 150 

skupaj 2.889 76 2.965 502 
 
 
Kamra, digitalizacija 
 

Regijski portal KAMRA je spletni portal, ki združuje vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah 
in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. S koordiniranim sodelovanjem partnerskih institucij na 
območjih so informacije dostopne na enem mestu, kreirane pa v tistih institucijah, ki so za določena 
področja najbolj kompetentne. 

 
Portal omogoča dostop do digitaliziranih vsebin: polnih besedil, slik, video in avdio gradiva ter s tem 
skrajšano, poenostavljeno in bolj ciljno usmerjeno iskanje podatkov. Vsebine so primarno 
predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in 
metapodatki. Portal KAMRA je vključen v projekt EuropeanaLocal, njegove vsebine so od marca 
2010 dostopne tudi v Evropski digitalni knjižnici. 
V letu 2012 smo na portalu beležili 56.208 obiskov in 243.934 ogledov strani. V Kamri je 
objavljenih 10.670 digitaliziranih objektov, ki so povezani v 162 zbirk. Na novo je bilo dodanih 56 
digitalnih zbirk in 2.960 novih multimedijskih elementov. K sodelovanju so sodelavci Kamre 
pritegnili 15 novih organizacij, vseh sodelujočih je sedaj že 138. Od marca 2010 so vsebine Kamre 
prisotne tudi Europeani. 
 
Vnos digitalnih zbirk do 31.12.2012: 
Pokrajine število 
Osrednja Slovenija 41 
Celjska pokrajina 33 
Dolenjska pokrajina 23 
Gorenjska pokrajina 16 
Štajerska pokrajina 11 
Spodnje Podravska pokrajina 10 
Obalno-kraška pokrajina 14 
Goriška pokrajina 7 
Koroška pokrajina 5 
Pomurska pokrajina 2 
SKUPAJ 162 
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Vnos multimedijskih elementov do 31.12.2012 
Pokrajine število 
Osrednja Slovenija 2.941 
Celjska pokrajina 2.135 
Dolenjska pokrajina 1.394 
Gorenjska pokrajina 1.261 
Koroška pokrajina 497 
Obalno-kraška pokrajina 1.088 
Štajerska pokrajina 675 
Spodnje Podravska pokrajina 436 
Pomurska pokrajina 81 
Goriška pokrajina 162 
SKUPAJ 10.670 

 (Podatki povzeti po poročilu portala Kamra) 
 
 
Na portalu Kamra smo objavili 3 nove digitalne zbirke, in sicer:  
Varašanci – prekmurski meščani, ki je virtualna razstava o prekmurskih meščanih. Predstavlja 
Turnišče med letoma 1322, ko je bilo prvič omenjeno, in 1935, ko je bilo na lastno prošnjo izbrisano 
iz jugoslovanskega registra trgov. 
Svet med Pohorjem in Bočem – zbirka obsega stare razglednice z območja Slovenske Bistrice, 
Oplotnice, Poljčan in Makol. Razglednice v svoji domoznanski zbirki hrani Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica. 
Retrospektiva gledališke dejavnosti na območju občine Duplek – v digitalno zbirko je zajet 
zgodovinski pregled delovanja amaterske gledališke dejavnosti na območju občine Duplek od 
začetkov do današnjih dni. 
 

 
Razglednica Slovenske Bistrice 
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Digitalizirali smo časopis Domače novice, ki ga hrani Knjižnica Lenart. Digitalizirano vsebino smo 
objavili na portalu dLib. 
V sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Maribor in Univerzitetno knjižnico Maribor smo izvedli 
projekt digitalizacije gradiva o Tovarni avtomobilov Maribor (TAM). Digitalizirali smo pretežno 
fotografsko gradivo, ki slikovito orisuje razvoj tovarne, nekaj prospektov tovarniških proizvodov, 
zbornik ob 40-letnici tovarne in tovarniško glasilo. Gradivo bomo objavili na portalih dLib in Kamra, 
projekt pa predstavili javnosti v pomladnih mesecih 2013. 
V Knjižnici Duplek smo predstavili portala Kamra in dLib ter gradivo, ki smo ga do sedaj digitalizirali 
in objavili na obeh portalih. Predstavitev je bila namenjena predstavnikom lokalne skupnosti in širši 
zainteresirani javnosti, bila je zelo dobro obiskana, predvsem pa je imela odličen učinek in je 
prepričala in navdušila predstavnike občinskega sveta in župana. Oba portala (Kamra, dLib) smo 
predstavili tudi na okrogli mizi o položaju kulture v Rušah. 
Sodelovali smo na Dnevih zbiranja spominov: 1. svetovna vojna skozi dokumente vsakdanjega 
življenja, ki je projekt evropske digitalne knjižnice Europeana. 
Urednica Kamre je s prispevkom Načrtovanje projektov digitalizacije v Mariborski knjižnici kot oblika 
medinstitucionalnega sodelovanja na območju sodelovala na prvem ljubljanskem kongresu 
digitalizacije kulturne dediščine Ljubljana v BiTiH – BiTi v Ljubljani. 
 
Usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja 
Pri koordinaciji izločanja knjižničnega gradiva smo ravnali v skladu z določili Navodil za izločanje in 
odpis knjižničnega gradiva (Narodna in univerzitetna knjižnica), in v skladu z internim Navodilom za 
izvedbo odpisa knjižničnega gradiva v Mariborski knjižnici (MK 3/Navodilo št. 33). Narodni in 
univerzitetni knjižnici, Univerzitetni knjižnici Maribor, Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 
in Knjižnici Lenart smo v pregled poslali 3 odpisne sezname. Glede na prejete zahtevke smo v NUK 
posredovali 9 naslovov odpisanega gradiva. 
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Kakovost in merjenje knjižničnih storitev 
 

Serija standardov EN ISO 9000 je nastala kot plod 
sodelovanja in izmenjave dobrih praks med uporabniki 
standardov in njihovimi snovalci. V to skupino standardov 
sodi tudi standard SIST EN ISO 9001:2008 (skrajšana oblika 
naslova ISO 9001:2008), po katerem je certificirana 
Mariborska knjižnica.  
Prednosti standarda so: prepoznavanje poslovnih procesov, 
poudarek na  zadovoljstvu uporabnikov, upoštevanje zakonske 
regulative in pričakovanje dobre notranje komunikacije. 
Osnova je PDCA krog (Planiraj – Izvedi – Preveri - Ukrepaj).  

V Mariborski knjižnici 
smo zahteve standarda 
ISO 9001:2008  uvedli 
v naše delovne procese 
in načela PDCA kroga 
upoštevamo med 
izvrševanjem delovnih 

nalog in procesov. Vsako leto preverimo delovanje naših 
delovnih procesov z notranjo in zunanjo presojo. 

 
Vir: Slovenski standard. SIST EN ISO 9001 , Sistemi vodenja 

kakovosti – zahteve (ISO 9001:2008) 

 
Notranja presoja 
Načrtovanje notranje presoje je potekalo skladno z Navodilom za notranjo presojo (MK0/Navodilo št. 
10), Smernicami za presojanje sistemov vodenja kakovosti in/ali ravnanja z okoljem SIST EN ISO 
19011, standardom Sistemi vodenja kakovosti SIST EN ISO 9001:2008 ter Poslovnikom kakovosti 
Mariborske knjižnice. Pregledali in v skladu s spremembami delovnih procesov ustrezno popravili 
smo Poslovnik kakovosti. Pregledali smo tudi dokumentacijo s področja kakovosti in prenesli na 
intranet Mariborske knjižnice še tisto, ki je bila ustvarjena pred uporabo sedanje oblike intraneta. Pri 
podaljšanju licenc za notranje presojevalce smo upoštevali dogovor prejšnjih dveh let, da licence 
podaljšujemo za dva notranja presojevalca in s tem ne povečujemo stroškov. 
 
Notranja presoja je potekala med 20. in 26.3 2012. Pred presojo smo izvedli notranje izobraževanje za 
presojevalce, na katerem smo obravnavali: 
uvodno temo družbena odgovornost in Mariborska knjižnica,  
pregled Poslovnika kakovosti,  
pregled ostale dokumentacije,  
pregled poročila zunanje presoje za leto 2011,  
pregled Preglednice korektivnih, preventivnih ukrepov in izboljšav, 
pregled standarda ISO 9001:2008, 
dogovorili smo usmeritve za notranjo presojo 2012.  
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Uporabili smo ustaljen način izvedbe presoj, pri katerem podobna vprašanja postavimo v vseh 
procesih knjižnice. S takšnim postopkom pridobimo pregled nad enotnim razumevanjem pravil in 
navodil, ki jih zaposleni prejemajo in upoštevajo pri izvajanju svojih delovnih obveznosti. Na notranji 
presoji 2012 smo upoštevali priporočilo zunanje presoje iz 2011 in  zaposlene spodbudili k podajanju 
novih predlogov in idej. Da bi presojevalci  dobili odgovore o razumevanju procesov, ki bi bili čim 
bolj primerljivi in bi iz njih lahko izoblikovali zaključke, smo za njih na intranetu odprli forum za 
enostavnejše komuniciranje. 

 
 
Notranjo presojo je izvedlo 11 presojevalcev v 140 delovnih urah. Presoja je potekala v delovnih 
procesih, za katere standard določa obvezno presojo: vodenje (direktorica), preskrba virov (oddelek za 
nabavo in obdelavo, vodja oddelka za nabavo in obdelavo ter vodenje investicij in javnih naročil), 
posredovanje virov (vodja mreže), proces projektov (vodja razvoja) in sistem vodenja kakovosti.  
Procesa storitev smo presojali na vzorčnih predstavnikih, v knjižnicah Rotovž, Tezno in bibliobus, 
Bistrica ob Dravi, Lovrenc in Pesnica. V okviru storitev smo presojali tudi dejavnosti za odrasle 
bralce, informacijsko službo in segment razvoja za uporabnike s posebnimi potrebami. Notranji 
presojevalci so opravili 14 razgovorov in podali o njih poročila, ki so bila oblikovana v 7 sklopov s 
priporočili in idejami zaposlenih. Priporočila so bila obravnavana na vodstvenem pregledu, kjer smo 
oblikovali naloge in zadolžitve v Preglednici korektivnih, preventivnih ukrepov in izboljšav.  
 
Zunanja presoja 
Zunanja presoja je bila izvedena 17.5.2012. Presojevalca sta podala mnenje o naslednjih sklopih: 
Poslovanje 
Obvladovanje procesov 
Vodstveni pregled 
Zadovoljstvo odjemalcev 
Izpolnjevanje zahtev zakonodaje 
Notranja presoja 
Nenehne izboljšave 
Neskladnosti nista prepoznala, sta pa podala priporočila, ki jih bomo upoštevali v čim večji meri in v  
skladu z našimi možnostmi za izvedbo. 

Notranja organizacija, upravljanje kadrov in organi knjižnice  
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Notranja organizacija v Mariborski knjižnici je rezultat dolgoletnih prizadevanj po optimalnem 
zagotavljanju pogojev za delovanje procesov dela ter oblikovanju ustreznega modela notranje 
komunikacije. 
 
Organizacija dela, organigram, oddelki, službe 
 
Sedanjo notranjo organizacijo določa Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 
Procesi so organizirani po principu mrežnega organizacijskega modela, ki ustreza vsem zahtevam tako 
strukturirane in kompleksne organiziranosti, kot jo narekuje velikost in geografska razdrobljenost 
Mariborske knjižnice: omogoča dobre komunikacijske povezave v vseh smereh, odraža procesno 
naravnanost organizacije in fleksibilno kombiniranje dela s timskim projektnim delom. Procesna 
naravnanost in projektno delo omogočata optimalno vključenost zaposlenih na vseh ravneh ter s tem 
več možnosti za sooblikovanje politike knjižnice, soodločanje, s tem pa prevzemanje odgovornosti za 
svoje delo in boljšo motiviranost zaposlenih. Timsko delo je tudi ena od ključnih kompetenc, ki si jih 
je pri svojem delu in motiviranju zastavilo vodstvo knjižnice skupaj z zaposlenimi. 
 
 
Zaposleni 
 

V Mariborski knjižnici je bilo na dan 31.12.2012 zaposlenih skupaj 96 delavcev, od tega 90 redno in 6 
v programu javnih del. Struktura vseh zaposlenih  je razvidna iz spodnjega diagrama. 

 

Povprečna delovna doba zaposlenih v knjižnici je 14,54 let, povprečna skupna delovna doba 
zaposlenih je 19,88 let. Delovni jubileji in druge podrobnosti o zaposlenih so prikazani v kadrovski 
prilogi. 
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Struktura zaposlenih 

 
 
Povprečna starost zaposlenih je 45,12 let. Moški sodelavci so v poprečju za 5,84 let mlajši od svojih 
sodelavk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

stopnja 
izobrazbe 

Strokovni 
delavci, 

skupina G 

upravni 
delavci, 

skupina J 

tehnični 
delavci, 
skupina J 

skupaj nedoločen 
čas 

določen 
čas 

druge 
oblike zap. 
(javna dela, 

pogodba) 

skupaj 

I         
II         
IV   2 2 2   2 
V 20,5 2 4 27 25 2  27 
VI 7 3  10 10   10 

VII/1 4   4 4  4 8 
VII/2 44,5 1  46 43 3 2 48 
VIII 1   1 1   1 

skupaj 78 6 6 90 85 5 6 96 
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Izraba delovnega časa 

   ure % 

redno delo 137.002 72,45 

državni praznik 7.835 4,14 

letni dopust 23.077 12,20 

izredni dopust 661 0,35 

študijski dopust 232 0,12 

službena pot 1.228 0,65 

službena pot tujina 199 0,11 

bolezen do 30 dni 7.230 3,82 

nesreča pri delu 1.304             0,69 

nesreča izven dela 1.287 0,68       

bolezen nad 30 dni 4.588 2,43 

nega družinskega člana           725 0,38 

krvodajalstvo 63 0,03 

invalidnina II. stopnje 1.044 0,55 

porodniško nadomestilo 600 0,32 

nadomestilo za nego otroka 1968 1,04 

očetovski dopust 40 0,02 

nadurno delo 18 0,01 

skupaj 189.101 
             

100,00 

   

popoldansko delo 39.210 28,62 

delo ob sobotah 4.312 3,15 
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Javna dela, drugi zaposlitveni programi 
 
V letu 2012 smo v Mariborski knjižnici izvajali štiri programe javnih del Pomoč v knjižnici (pomoč v 
izposoji in dejavnostih, pomoč pri razstavah, urejanju evidenc in drugo). Sodelovali smo z Zavodom 
republike Slovenije za zaposlovanje in občinami kot naročniki javnih del. 
Delavke so opravile 7.930 efektivnih ur, izraba delovnega časa je bila 85,0%, od tega je bilo 2.264 ur 
opravljenih v popoldanski delovni obvezi.  
Po podjemni pogodbi smo imeli zaposlenega 1 delavca za nadzor kurilnih naprav in objektov v 
popoldanskem in sobotnem delovnem času v prostorih na Rotovškem trgu. V letu 2012 je v času 
kurilne sezone opravil 241 delovnih ur. 
 
Izraba delovnega časa v programu javnih del 
 

 ure % 

redno delo 7930 85,0 

letni dopust 864 9,3 

prazniki 432 4,6 

boleznine do 30 dni 98 1,1 

skupaj 9324 100 

popoldansko delo 2264 24,28 

število delovnih dni 993  

 

 
Legenda: Dp – državni praznik, Dl – letni dopust, B - bolniška 
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Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje 
 
 interno  zunanje  skupaj 
število ur 183 2166 2.349 
število zaposlenih 57 96 153 
 
*Opomba: Znesek skupaj ni matematični seštevek, saj se isti zaposleni pojavljajo pri internem in zunanjem 
izobraževanju. 
 
 

 
 

 

 
 
Podrobni kadrovski podatki so navedeni v posebni Prilogi 1 tega poročila. 
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Interno komuniciranje 
 
Interno glasilo Informator 
Leta 2012 smo izdali 5 številk Informatorja ter Vsebinsko in avtorsko kazalo 1999-2011. Prispevke za 
članke in stalne ali občasne rubrike (anotacije, izobraževanje, zanimivi dogodki itd.) so prispevali 
zaposleni. V prilogah smo objavljali informativno gradivo za zaposlene, odzive bralcev, članke iz 
časnikov in revij o Mariborski knjižnici itd. Vse številke iz leta 2012 objavljene na intranetu in v 
tiskani obliki. 

 
Informator št. 127 – september, oktober 2012  

Zaključek 1. dela kampanje Darujem&berem - Dan Mariborske knjižnice  
 

Intranet Mariborske knjižnice 
Intranet je postal nezamenljiva oblika notranje komunikacije, ne le za hranjenje veljavne 
dokumentacije ampak tudi za posamezne vsebine, pomembne za vsakodnevno delo in informiranje 
zaposlenih (naročanje materiala in storitev, obvestila in okrožnice, projekti in delovne skupine, koledar 
dogodkov, Informator itd.). Uvedli smo tudi uporabo foruma v okviru posameznih delovnih skupin. 
 
Sestanki 
 

Informativni in tematski sestanki v različnih zasedbah – enote, službe, oddelki, projektne in delovne 
skupine – so bili del vsakodnevne prakse. Na sestankih so vodje informirali sodelavce o aktualnih 
problemih in vsebinah, pomembnih za opravljanje dela, prenašali pridobljena znanja na sodelavce in 
skupaj z njimi reševali organizacijske zadeve. Trikrat je bil organiziran tudi sestanek vseh zaposlenih 
(obravnava letnega poročila in analiz, obravnava finančnega stanja in problemov likvidnosti, 
obravnava programa dela), od novembra dalje pa so bili sestanki vseh zaposlenih organizirani 
tedensko in namenjeni pripravam na uvedbo članarine. Na ta način so bili zaposleni vključeni tudi v 
razpravo o novem pravilniku o poslovanju ter redefiniranju poslanstva Mariborske knjižnice. 
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Strokovna ekskurzija – oblika neformalne komunikacije in izobraževanja 
 

12. maja smo že tradicionalno poskrbeli za strokovno ekskurzijo zaposlenih, saj je tudi neformalno 
druženje in pridobivanje novih spoznanj in znanj pomembna oblika internega komuniciranja. Podali 
smo se na enodnevno ekskurzijo na Koroško in naš osrednji strokovni cilj je bil ogled Koroške 
osrednje knjižnice, ki predstavlja enega od arhitekturnih knjižničnih biserov v Sloveniji. Knjižnica se 
ponaša tudi z bogato domoznansko zbirko, močno povezano s Prežihom. Poleg knjižnice smo obiskali 
tudi zanimivo kmetijo Klančnik, Prežihovino, podali pa smo se tudi v podzemlje Pece in doživeli 
izkušnjo trpko prisluženega rudarskega kruha. Dan smo zaključili na turistični kmetiji Ploder na 
razglednem Šentanelu in dobrega vzdušja po celodnevnem druženju ni mogel pokvariti dež, ki nas je 
spremljal na poti domov. 

Pred rudnikom svinca in cinka Mežica 

 
Nagrade, priznanja zaposlenim in knjižnici 
 
datum nagrada, priznanje prejemnik 
21.12. Čopovo priznanje Mojca Gomboc, (podelitev januarja 2013) 
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Organi upravljanja knjižnice 

Člani strokovnega sveta knjižnice: 
Mag. Nina Hriberšek Vuk, predsednica (Mariborska knjižnica) 
Mag. Barbara Kovař (Mariborska knjižnica) 
Sandra Kurnik Zupanič, namestnica predsednice (ZBDS) 
Mag. Vlasta Stavbar (DBM) 
Saša Šega (DBM) 
 
Člani sveta knjižnice 
Gorazd Mazej, predsednik (MoM) 
Liviana Borko (MoM) 
Janko Heričko (MoM) 
Andrej Šauperl (MoM) 
Mihaela Cvetko (Občina Duplek) 
Irma Bračko (Občina Hoče – Slivnica) 
Dr. Zdenka Petermanec (Občina Miklavž na Dravskem polju) 
Simona Antolič (Občina Rače – Fram) 
Stanka Vobič (Občina Starše) 
Semir Atić, namestnik predsednika (Mariborska knjižnica) 
Zora Lovrec Jagačič (Mariborska knjižnica) 
Suzana Slavič (Mariborska knjižnica) 
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Računovodsko poročilo 
 

Pojasnila k računovodskemu poročilu za leto 2012 
 
Mariborska knjižnica 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. 
 
Sredstva za poslovanje smo pridobivali na podlagi sprejetega letnega programa dela in sklenjenih 
pogodb s financerji. 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 naslednje predpise: 
Zakon o javnih financah (URL RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,56/02-ZJU, 110/02, 176/06, 14/07, 
109/08, 49/09, 107/10 in 11/11), 
Zakon o računovodstvu (URL RS, št. 23/99 in 30/02), 
Pravilnik o računovodstvu Mariborske knjižnice,  
Slovenske računovodske standarde (URL RS, št. 118/05), 
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (URL RS,  št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11), 
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (URL RS,  
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (URL RS,  št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 
120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11), 
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu 
(URL RS, št. 117/02 in 134/03), 
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 in 58/10). 
 
Računovodsko poročilo, predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, obsega: 
1. Bilanco stanja s prilogama: 
      - Stanje in gibanje neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
      - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
 
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami: 
      -  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
      -  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
      -  Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, 
      -  Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
 
Prihodke in odhodke knjižnice merimo in razčlenjujemo v skladu z Zakonom o računovodstvu, 
Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava in računovodskimi standardi. 
V knjigovodskih evidencah izkazujemo prihodke in odhodke po vrstah in namenih, ločeno prihodke in 
odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo, ločeno na tiste, ki se nanašajo na javno 
službo, ločeno za vsako vrsto javne službe, in na tiste, ki se nanašajo na prodajo proizvodov in storitev 
na trgu in na druge vire. 
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Prihodke knjižnice tvorijo: 
javni prihodki, za opravljanje dejavnosti javne službe po vrstah in namenih (proračunske dotacije 
občin ustanoviteljic in drugih občin ter ministrstev),  
nejavni prihodki, pridobljeni z opravljanjem javnih služb (kamor sodijo predvsem: zamudnine, 
opomini, članarine, odškodnine za gradivo, medknjižnična izposoja, rezervacije gradiva, uporaba 
računalnika, poizvedbe, strokovno svetovanje, prejete donacije za pokrivanje stroškov javne službe), 
prihodki od prodaje blaga in storitev (kamor sodijo predvsem prihodki iz naslova: fotokopiranja, 
knjigoveštva, oglaševanja, izdanih publikacij, prevoza knjižničnega gradiva, komercialnih 
izobraževalnih storitev, najema prostorov in opreme, izposoje čitalca, prejetih donacij za pokrivanje 
stroškov tržne dejavnosti),  
prihodki od financiranja, 
drugi prihodki, 
prevrednotovalni poslovni prihodki. 
V knjižnici nimamo organiziranega posebnega stroškovnega knjigovodstva, stroške vodimo na 
analitičnih kontih glavne knjige v knjigovodstvu oziroma v pomožnih evidencah izvenknjigovodsko. 
V okviru skupin naravnih vrst stroškov posamezne vrste stroškov knjigovodsko evidentiramo na 
analitičnih kontih, prilagojenih za potrebe knjižnice. Stroške knjižnice, ki jih ni mogoče neposredno 
uvrstiti v dejavnost javne službe ali tržno dejavnost, delimo med dejavnosti po kriteriju razmerja med 
prihodki obeh dejavnosti. 
Stroške evidentiramo po naravnih vrstah, v okviru naslednjih skupin: 
stroški materiala, 
stroški storitev, 
amortizacija, 
rezervacije,  
stroški dela, 
drugi stroški. 
 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ter ocena gospodarnosti in učinkovitosti 
 
Za delovanje knjižnične mreže, v kateri deluje 19 enot, bibliobus, izposoja na dom in izposoja v 
bolnišnico, je Mariborska knjižnica prejela sredstva od občin ustanoviteljic in občin pogodbenih 
partneric. Pogodbene partnerice so občine Kungota, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica ob 
Dravi in Šentilj. Za delovanje bibliobusa sta sredstva prispevali še občina Cerkvenjak in Knjižnica 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Pogodbe o financiranju so bile podpisane do konca junija. 
Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva in sredstva za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice 
je prejela od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Javna agencija za knjigo je 
sofinancirala izdajo revije Otrok in knjiga in izvedbo pravljičnega večera.  Sredstva za izplačilo plač 
zaposlenim preko programov javnih del je prejela tudi od Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje.  
Poleg proračunskih sredstev, občinskih in državnega proračuna, je knjižnica financirala izvajanje 
knjižnične dejavnosti tudi s sredstvi iz nejavnih virov (z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne 
službe in prodaje blaga in storitev na trgu - lastni prihodki) in donacij. Del sredstev je prejela od 
Zavoda Maribor 2012, za izvedbo dejavnosti v okviru projekta Maribor-Evropska prestolnica kulture. 
 
Glede na raznolikost finančnih virov je tveganje, da pride do izpada financiranja, dokaj veliko in ga je 
potrebno upoštevati pri planiranju in izvajanju nalog knjižnice. V prvih petih mesecih leta 2012 smo se 
soočali s precejšnjimi likvidnostnimi težavami in zaradi tega obveznosti do dobaviteljev plačevali z 
zamudo.  
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Sestavni del Pravilnika o računovodstvu Mariborske knjižnice so Navodila o ravnanju in kroženju 
knjigovodskih listin. Z doslednim upoštevanjem navodil se izognemo nepravilnostim oziroma jih 
zmanjšamo na minimum. Na vseh področjih poslovanja smo skrbeli, da je bilo delo opravljeno v 
skladu s predpisi, sredstva pa smo trošili namensko, gospodarno in učinkovito. Sledili smo ciljem, 
zastavljenim v sprejetem letnem programu dela in jih realizirali v okviru odobrenih sredstev 
financerjev in v kombinaciji z lastnimi sredstvi. 
 
Z zaračunavanjem storitev javne službe smo v letu 2012 ustvarili minimalni presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 1.626 EUR, ki bo namenjen nakupu in investicijskemu vzdrževanju opreme oziroma 
pokrivanju amortizacije osnovnih sredstev v prihodnjih letih. 
 
Prejeta sredstva, vključno s sredstvi za nabavo knjižničnega gradiva in opreme, so v letu 2012 znašala 
3.686.486 EUR in so bila v primerjavi z letom 2012 nižja za 4,8 %. Izdatki so znašali 3.684.860 
EUR in so bili nižji za 4,7 % glede na leto 2012. 
 

 

 

 

Leto 2012 smo z varčevanjem in izredno racionalno rabo sredstev uspešno zaključili. Porabo smo prilagodili 
odobrenim in realiziranim prihodkom. Pogodbe s financerji so bile podpisane v prvi polovici leta. 
Realizacija prihodkov in odhodkov je bila v celoti nekoliko nižja od sprejetega finančnega načrta, predvsem 
na postavki izdatki zaposlenim, ker je bilo s sprejetimi spremembami plačne zakonodaje zamrznjeno 
napredovanje zaposlenih na delovnih mestih in v strokovnih nazivih. Sredi leta je začel veljati Zakon za 
uravnoteženje javnih financ, s katerim so se plače in drugi osebni prejemki zaposlenih še dodatno znižali. 
Realizacija lastnih sredstev oziroma drugih prihodkov za izvajanje javne službe je v primerjavi s planom in 
realizacijo 2011 višja za 25 %, predvsem zaradi dodatnih sredstev za izvedbo dejavnosti v okviru projektov 
Evropske prestolnice kulture in donacij akcije Darujem in berem. Sredstva financerjev za nabavo 
knjižničnega gradiva, saj so bila v primerjavi z letom 2011 nižja kar za 19,1 % ali 111.649,95 EUR. 
 

 

Celotni proračun Mariborske knjižnice za leto 2012  
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PRIHODKI realizacija 2010
realizacija  

2011
plan  2012

realizacija  
2012

indeks        
plan 12 / 

realizacija 12

indeks        
realizacija 11 / 
realizacija 12

I. PRIHODKI SKUPAJ 3.953.811,75 3.872.348,36 27.365.989,54 3.686.486,07 13,47 95,20
A. prihodki za izvajanje javne službe 3.953.811,75 3.872.348,36 27.365.989,54 3.686.486,07 13,47 95,20
1. prihodki iz proračunov 3.755.239,74 3.686.977,12 27.164.939,54 3.453.450,91 12,71 93,67

1.1 prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti3.313.795,20 3.294.534,83 26.691.993,74 3.128.108,94 11,72 94,95
prihodki od Mestne občine Maribor 2.570.382,62 2.627.717,10 3.002.577,27 2.452.908,57 81,69 93,35
prihodki od Občine Duplek 65.374,48 53.726,53 84.434,37 52.955,60 62,72 98,57
prihodki od Občine Hoče Slivnica 95.340,43 83.590,07 115.612,83 82.226,04 71,12 98,37
prihodki od Občine Kungota 29.450,00 29.450,00 34.070,42 36.050,00 105,81 122,41
prihodki od Občine Lovrenc na Pohorju 56.418,71 58.343,81 60.569,41 56.265,23 92,89 96,44
prihodki od Občine Miklavž na Dravskem Polju43.140,00 42.331,00 44.449,03 42.331,00 95,23 100,00
prihodki od Občine Pesnica 58.463,68 58.400,00 75.399,90 59.180,41 78,49 101,34
prihodki od Občine Rače Fram 35.500,00 36.000,00 48.283,26 33.000,00 68,35 91,67
prihodki od Občine Ruše 91.262,32 92.239,30 115.275,47 92.661,36 80,38 100,46
prihodki od Občine Selnica ob Dravi 30.000,00 32.191,00 32.418,21 33.324,91 102,80 103,52
prihodki od Občine Starše 30.650,00 29.323,00 29.862,07 29.400,00 98,45 100,26
prihodki od Občine Šentilj 110.926,50 104.711,85 117.260,11 112.393,74 95,85 107,34
prihodki od Občine Benedikt 6.386,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
prihodki od Občine Cerkvenjak 4.410,00 4.559,00 5.481,89 2.740,95 50,00 60,12
prihodki od Občine Makole 4.974,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
prihodki od Knjižnice Slovenska Bistrica 28.026,26 29.552,17 33.300,80 23.922,29 71,84 80,95
prihodki od Občine Sveta Ana 3.891,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
prih. za investicijsko vzdrževanje  in opremo- ob49.199,20 12.400,00 22.892.998,70 18.748,84 0,08 151,20

1.2 prihodki iz državnega proračuna 441.444,54 392.442,29 472.945,80 325.341,97 68,79 82,90
prihodki od Ministrstva zaizobraževanje,….362.832,00 338.426,60 400.480,80 263.193,83 65,72 77,77
prihodki od drugih ministrstev (javna dela) 58.564,54 49.364,69 57.465,00 62.148,14 108,15 125,90
prih. za inv. vzd.-oprema -Ministrstvo.. 20.048,00 4.651,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2. drugi prihodki za izvajanje javne službe (lastni prihodki)198.572,01 185.371,24 201.050,00 233.035,16 115,91 125,71
prihodki od prodaje blaga in storitev 196.900,15 183.883,79 198.800,00 190.887,82 96,02 103,81
prihodki od obresti 333,66 352,65 250,00 276,88 110,75 78,51
prihodki od donacij, sponzorstva 1.338,20 1.134,80 2.000,00 1.452,53 72,63 128,00
prihodki od donacij posebnega članstva 0,00 0,00 0,00 9.317,93 #DIV/0! #DIV/0!
prihodki Zavoda 2012 -  EPK 0,00 0,00 0,00 31.100,00 #DIV/0! #DIV/0!

ODHODKI

II. ODHODKI SKUPAJ 3.953.262,10 3.865.347,02 27.365.989,54 3.684.859,84 13,47 95,33

A. odhodki za izvajanje javne službe 3.953.262,10 3.865.347,02 27.365.989,54 3.684.859,84 13,47 95,33
1. izdatki zaposlenim 2.558.065,30 2.595.801,34 2.658.184,93 2.427.463,47 91,32 93,51
Plače - I. bruto 1.948.529,23 1.976.267,68 2.016.141,90 1.859.875,50 92,25 94,11
Prispevki  na plače 312.691,83 318.700,25 324.260,68 300.270,29 92,60 94,22
Drugi osebni prejemki 188.147,86 202.210,03 209.815,04 163.671,67 78,01 80,94
Dodatno pokojninsko zavarovanje 37.430,28 38.091,46 35.562,31 37.950,63 106,72 99,63
Javna dela 71.266,10 60.531,92 72.405,00 65.695,38 90,73 108,53
2. izdatki za blago in storitve (materialni stroški)659.364,43 612.846,33 754.536,51 684.251,59 90,69 111,65
Funkcionalni stroški objektov (splošni neprog. str.)405.493,19 405.932,10 443.634,14 471.891,28 106,37 116,25
Funkcionalni stroški redne dejavnosti (splošni prog. str.)207.643,43 161.686,98 248.372,37 154.535,68 62,22 95,58
Programski stroški redne dajavnosti 46.227,81 45.227,25 62.530,00 57.824,63 92,48 127,85
3.  knjižnično gradivo 653.482,82 621.281,26 1.035.269,40 529.013,10 51,10 85,15
4. oprema in investicijsko vzdrževanje 82.349,55 35.418,09 22.917.998,70 44.131,68 0,19 124,60

RAZLIKA   PRIHODKI - ODHODKI 549,65 7.001,34 0,00 1.626,23 #DIV/0! 23,23  
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Primerjava vseh prejetih in porabljenih sredstev med letoma 2011 in 2012 kaže, da so se tako prejeta 
sredstva kot tudi poraba zmanjšala za slabih 5 odstotkov. Glede na nestabilno ekonomsko in 
finančno situacijo  smo poslovali skrajno racionalno in varčevali na vseh področjih. 
 
Pregled prejetih in porabljenih sredstev knjižnice 
 
Prejeta sredstva  
 2012 2011 indeks 

prejeta sredstva  3.686.486,07 3.872.348,36 95,2 

občine 3.128.108,94 3.294.534,83 94,9 

Ministrstvo za izobraževanje… 254.893,83 335.077,60 76,1 

Javna agencija za knjigo 8.300,00 8.000,00 103,7 

Zavod RS za zaposlovanje 52.202,90 49.364,69 107,9 

Sklad RS za zap. in rehab. invalidov 9.945,24 0 0 

lastna sredstva 201.935,16 
 

185.371,24 
 

108,9 

Zavod 2012-EPK 31.100,00 0 0 

 
Grafični prikaz prejetih sredstev za leto 2012 
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Sredstva občinskih proračunov  
 

občina/postavka 

plače in 
osebni 
prejemki 

materialni 
stroški 

knjižnično 
gradivo 

investicije in 
investicijsko 
vzdrževanje SKUPAJ deleži 

Mestna občina Maribor 1.966.249,26 339.996,31 146.663,00 18.748,84 2.471.657,41 79,01 

Občina Duplek 46.246,65 1.708,95 5.000,00 0,00 52.955,60 1,69 

Občina Hoče Slivnica 53.855,78 18.370,26 10.000,00 0,00 82.226,04 2,63 

Občina Kungota 11.305,57 9.744,43 15.000,00 0,00 36.050,00 1,15 

Občina Lovrenc na P. 29.920,88 13.834,35 12.510,00 0,00 56.265,23 1,80 

Občina Miklavž  14.503,00 6.695,00 21.133,00 0,00 42.331,00 1,35 

Občina Pesnica 31.528,43 15.190,88 12.461,10 0,00 59.180,41 1,89 

Občina Rače Fram 15.747,29 7.252,71 10.000,00 0,00 33.000,00 1,05 

Občina Ruše 67.154,36 10.988,00 14.519,00 0,00 92.661,36 2,96 

Občina Selnica ob D. 11.704,35 4.902,17 16.718,39 0,00 33.324,91 1,07 

Občina Starše 9.700,52 4.499,48 15.200,00 0,00 29.400,00 0,94 

Občina Šentilj 60.735,87 26.657,87 25.000,00 0,00 112.393,74 3,59 

Občina Cerkvenjak  1.080,48 1.660,47 0,00 0,00 2.740,95 0,09 
Občina Slovenska Bistrica 
(knjižnica) 15.126,67 8.795,62 0,00 0,00 23.922,29 0,76 

skupaj občinski proračuni 2.334.859,11 470.296,50 304.204,49 18.748,84 3.128.108,94 100,00 
 
Sredstva iz državnega proračuna 
 

ministrstvo/postavka 

plače in 
osebni 
prejemki 

materialni 
stroški 

knjižnično 
gradivo 

investicije-
oprema skupaj deleži 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost… 

knjižnično gradivo  0,00 0,00 178.426,00 0,00 178.426,00   

program nalog OOK 46.313,00 9.084,00 20.000,00 0,00 75.397,00   

dejavnosti TŽO 0,00 1.070,83 0,00 0,00 1.070,83   

skupaj 46.313,00 10.154,83 198.426,00 0,00 254.893,83 78,35 

Javna agencija za knjigo RS 
JAK - Revija Otrok in knjiga, št. 
83,84,85 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00   

JAK -  pravljični večer 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00   

skupaj 0,00 8.300,00 0,00 0,00 8.300,00 2,55 

Sklad RS za rehabilitacijo in zaposl. invalidov           
nagarada in prispevki-invalidi nad 
kvoto 9.945,24 0,00 0,00 0,00 9.945,24 3,06 

Zavod  RS za zaposlovanje 
javna dela - sofinanciranje za 5 
delavcev 51.722,90 480,00 0,00 0,00 52.202,90 16,05 

skupaj državni proračun 107.981,14 18.934,83 198.426,00 0,00 325.341,97 100,00 
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Prihodki – lastni (od izvajanja javne službe in prodaje na trgu) 
 

prihodek 2012 2011 
indeks 
11/12 

prihodki od zamudnin-opomini 41.505,05 41.992,98 98,84 

prihodki od zamudnin- na dan 79.339,51 82.715,68 95,92 

prihodki od fotokopij 104,05 134,92 77,12 

prihodki od izgubljenih knjig 3.424,12 5.918,07 57,86 

prihodki od  izkaznic 7.697,52 7.919,91 97,19 

prihodki od uporabe računalnikov 1.304,46 1.744,23 74,79 

prihodki od prodaje odpisanih knjig 3.668,60 1.652,07 222,06 

prihodki od knjigoveznice 146,89 27,82 528,00 

prihodki od medknjižnične izposoje 1.690,80 1.602,00 105,54 

prihodki od poškodovanega gradiva 71,30 138,90 51,33 

prihodki od  UTŽO-članarine 6.680,32 6.645,32 100,53 

prihodki od revij in knjig 4.496,81 4.551,72 98,79 

prihodki od donacij 1.452,53 1.134,80 128,00 

prihodki od najemnin 199,00 111,48 178,51 

prihodki  od UTŽO-šolnine 23.457,42 23.716,09 98,91 

drugi prihodki  7.591,69 1.545,22 491,30 

prihodki od prodaje trakov 1,67 3,34 50,00 

prihodki od izobraževanja 2.707,05 359,97 752,02 

prihodki od izposoje čitalca za inventuro 0,00 0,00 #DIV/0! 

prihodki od strokovnega svetovanja 0,00 4,50 0,00 

prihodki od izdelave zapisa za bibliografijo 500,50 45,50 1.100,00 

prihodki od rezervacij gradiva 2.508,19 2.772,50 90,47 

prihodki od obdelave, opreme in vezave gradiva 1.927,30 0,00 #DIV/0! 

prihodki od prodaje stenskega koledarja 25,01 0,00 #DIV/0! 

prihodki od donacij posebnega članstva 9.317,93 0,00 #DIV/0! 

prihodki od  odškodnin zavarovalnic 0,00 281,57 0,00 

prihodki od obresti 276,88 352,65 78,51 

prihodki od izvedbe dejavnosti  1.840,56 0,00 #DIV/0! 

skupaj 201.935,16 185.371,24 108,94 

prihodki od dejavnosti EPK 31.100,00 0,00   
vse skupaj 233.035,16 185.371,24   
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Poraba sredstev 
 

 
 
Grafični prikaz porabljenih sredstev za leto 2012 
 

 
 

 2012 2011 indeks 

porabljena sredstva  skupaj 3.684.859,84 3.865.347,02 95,3 

knjižnično gradivo 529.013,10 621.281,26 85,1 

materialni stroški 684.251,59 612.846,33 111,6 

plače I. bruto 1.906.648,87 2.020.775,97 94,3 

prispevki  na plače 307.800,82 325.870,23 94,4 

drugi izdatki zaposlenim (regres za LD, prehrana, 
prevoz, dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne 
nagrade, solidarnostna pomoč…) 213.013,78 249.155,14 85,5 

investricijsko vzdrževanje in nakup opreme 44.131,68 35.418,09 124,6 
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Izkazi prihodkov in odhodkov 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  
 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki po načelu 
poslovnega dogodka, v obdobju od 1.1. do 31.12.2012, ter primerjava s predhodnim letom. 
 

členitev 
podskupin 
kontov naziv podskupine kontov 

oznaka 
za 
AOP 

znesek - 
tekoče leto 

znesek - 
predhodno 
leto indeks 

1 2 3 4 5 6 

  
A) prihodki od poslovanja (860=861+862-
863+864) 860 3.164.811 3.232.516 97,9 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 3.164.811 3.232.516 97,9 

  
povečanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 862 0 0 #DIV/0! 

  
zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 863 0 0 #DIV/0! 

761 prihodki od prodaje blaga in materiala 864 0 0 #DIV/0! 
  B) finančni prihodki 865 277 352 78,7 
763 C) drugi prihodki 866 19 1.233 1,5 

  
Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 
(867=868+869) 867 0 0 #DIV/0! 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 0 0 #DIV/0! 

del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 0 0 #DIV/0! 

  
D) celotni prihodki 
(870=860+865+866+867) 870 3.165.107 3.234.101 97,9 

  
E) stroški blaga, materiala in storitev 
(871=872+873+874) 871 678.572 606.547 111,9 

del 466 
nabavna vrednost prodanega materiala in 
blaga 872 0 0 #DIV/0! 

460 stroški materiala 873 142.428 146.472 97,2 
461 stroški storitev 874 536.144 460.075 116,5 
  F) stroški dela (875=876+877+878) 875 2.427.464 2.595.801 93,5 
del 464 plače in nadomestila plač 876 1.906.649 2.020.776 94,4 

del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 307.801 325.870 94,5 
del 464 drugi stroški dela 878 213.014 249.155 85,5 
462 G) amortizacija 879 51.765 18.452 280,5 
463 H) rezervacije 880 0 0 #DIV/0! 
465 J) drugi stroški 881 5.390 5.164 104,4 
467 K) finančni odhodki 882 77 31 248,4 
468 L) drugi odhodki 883 212 419 50,6 
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M) prevrednotovalni poslovni odhodki 
(884=885+886) 884 1 686 0,1 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0 #DIV/0! 

del 469 ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 1 686 0,1 

  
N) celotni odhodki 
(887=871+875+879+880+881+882+883+884) 887 3.163.481 3.227.100 98,0 

  O) presežek prihodkov (888=870-887) 888 1.626 7.001 23,2 

  P) presežek odhodkov (889=887-870) 889 0 0 #DIV/0! 

del 80 davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 #DIV/0! 

del 80 

presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (891=888-
890) 891 1.626 7.001 23,2 

del 80 

presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(892=(889+890) oz. (890-888) 892 0 0 #DIV/0! 

  

presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 893 0 0 #DIV/0! 

  

povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število) 894 96 99 100 

  število mesecev poslovanja 895 12 12 100 
 
 
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2012 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 
Pri izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov smo upoštevali veljavno zakonodajo, Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, Zakon za uravnoteženje javnih financ in drugo spremljajočo plačno 
zakonodajo.  
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Med stroški dela, ki so v letu 2012 znašali 2.427.463,47 EUR, so zajete plače I. bruto, 
prispevki na plače in drugi osebni prejemki zaposlenih. Stroški dela so predstavljali 65,9 % vseh 
porabljenih sredstev v letu 2012 in so bili za 6,5 % nižji kot leta 2011. Plače smo obračunali in 
izplačali za povprečno 91 redno zaposlenih in 5 zaposlenih preko programov javnih del. 
Povprečna bruto plača (I. bruto) je v letu 2012 znašala 1.655,08 EUR in je bila za 2,70 % nižja kot 
leta 2011, ko je znašala 1.700,99 EUR. Povprečna mesečna bruto plača v letu 2012 (podatek za 
obdobje januar-november) je v Republiki Sloveniji znašala 1.524,66 EUR (Vir: URL RS, št. 8/2013). 
 

Stroški dela 2.427.463,47 100,00 
I. bruto 1.906.648,87 78,54 
prispevki na plače 307.800,82 12,68 
drugi izdatki za zaposlene 213.013,78 8,78 
Razdelitev drugih izdatkov 213.013,78 100,00 
regres za letni dopust 32.026,27 15,03 
povračila stroškov prehrane med delom 69.632,86 32,69 
povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 47.445,51 22,28 
jubilejne nagrade 2.310,04 1,08 
odpravnine ob upokojitvi 21.338,43 10,02 
solidarnostne pomoči 2.310,04 1,08 
premije kolektivnega dodatnega pokojnin.  zavarovanja 37.950,63 17,82 

 
Stroški materiala 
V preglednici so prikazani stroški materiala po posameznih postavkah za leto 2012 in primerjava z 
letom 2011. Razvidni so deleži znotraj stroškov materiala in primerjava med letoma. Celotni stroški 
materiala so v letu 2012 znašali 142.427,87 EUR in so bili v primerjavi z letom 2011 nižji za 2,76 %. 
Največji delež stroškov materiala so predstavljali stroški ogrevanja, 41.012,64 EUR (28,80 % vseh 
stroškov materiala), sledijo jim stroški električne energije v višini 36.640,44 EUR s 25,72 % in stroški 
goriva za motorna vozila v višini 19.409,58 EUR in 13,63 %. Stroški materiala, na katere smo z 
racionalno rabo in varčevalnimi ukrepi vplivali, se v letu 2012 niso bistveno povečali. Povečanje je le 
pri stroških materiala za izvedbo dejavnosti, kar je posledica nabave dodatnih materialov za izvedbo 
dejavnosti v okviru projekta EPK. 
 

 2012 odstotek 2011 indeks 11/12 

Stroški materiala skupaj 142.427,87 100,00 146.471,91 97,24 
knjigoveški material in material za opremo 
gradiva 8.806,40 6,18 14.659,45 60,07 

material za izposojo 13.616,97 9,56 17.603,42 77,35 
material za čiščenje 80,58 0,06 38,87 207,31 
material za  vzdrževanje opreme 2.752,38 1,93 1.827,72 150,59 
pisarniški material 9.996,75 7,02 13.230,14 75,56 

material za prireditve in razstave 7.803,23 5,48 4.353,37 179,25 

stroški ogrevanja 41.012,64 28,80 39.309,94 104,33 

goriva in maziva za prevozna sredstva 19.409,58 13,63 16.902,40 114,83 
električna energija 36.640,44 25,72 35.523,03 103,15 
stroški drobnega inventarja 807,49 0,57 2.289,09 35,28 
drugi stroški materiala 1.501,41 1,05 734,48 204,42 
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Stroški storitev 
Stroški storitev so v letu 2012 znašali 536.143,32 EUR in so v primerjavi z letom 2011 višji za 76.068,51 
EUR oziroma 16,5 %. Največji delež stroškov storitev zajemajo stroški čiščenja prostorov v višini 
119.870,05 EUR oziroma 22,36 % vseh stroškov storitev. Sledijo jim stroški najemnin v višini 44.743,28 
EUR in 8,35 % in stroški avtorskih honorarjev v višini 43.330,97 EUR in 8,08 %. Povečali so se stroški 
investicijskega in tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, ker smo v letu 2012 z lastnimi sredstvi 
prenovili prostore na Rotovškem trgu 1, za oddelek obdelave gradiva, s sofinanciranjem MoM prenovili 
vhod v Pionirski knjižnici Nova vas, preuredili del prostorov za izposojo in za delo zaposlenih v izposoji 
na Rotovškem trgu 2, prenovili dve pisarni v prostorih bivšega Lutkovnega gledališča in jih namenili 
oskrbniku prostorov in dejavnostim. Delno smo preuredili tudi prostor bivše Pionirske knjižnice Tabor, 
kamor bomo v letu 2013 preselili IKT center. Vsi stroški storitev so v nadaljevanju prikazani po 
postavkah, deležih in primerjava z letom 2011. 
 

 2012 odstotek 2011 
indeks 
11/12 

Stroški storitev skupaj 536.143,32 100,00 460.071,81 116,53 
telefonske storitve 12.370,07 2,31 13.374,54 92,49 

stroški najetih računalniških linij 34.017,37 6,34 33.632,04 101,15 

poštnina in kurirske storitve 11.647,08 2,17 13.069,61 89,12 

tekoče vzdrž. računalniške in komunikacijske  opreme 18.146,51 3,38 17.549,54 103,40 

tekoče vzdrževanje druge opreme 34.134,82 6,37 9.144,86 373,27 
tekoče vzdrževanje in popravila vozil 5.918,74 1,10 6.204,84 95,39 
investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb 24.852,68 4,64 5.388,88 461,18 

najemnine za poslovne prostore 44.743,28 8,35 42.404,86 105,51 

obratovalni stroški 15.167,10 2,83 14.928,21 101,60 

storitve varovanja  zgradb in prostorov 23.433,03 4,37 21.723,26 107,87 

stroški čiščenja 119.870,05 22,36 115.528,39 103,77 
druge najemnine, zakupnine in licenčnine 15.340,03 2,86 13.396,25 114,51 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 3.539,89 0,66 3.539,22 100,02 

voda 1.167,19 0,22 1.261,23 92,54 

odvoz smeti 6.231,81 1,16 6.695,44 93,08 

stroški medknjižnične izposoje 1.175,04 0,22 1.066,36 110,19 

pristojbine za registracijo vozil 592,76 0,11 523,11 113,31 
zavarovalne premije za motornavozila 6.752,82 1,26 7.178,13 94,07 
zavarovalne  premije za opremo 11.234,31 2,10 10.942,79 102,66 

storitve - prireditve in razstave 6.690,43 1,25 3.194,59 209,43 

dnevnice 2.347,19 0,44 2.592,60 90,53 

nočnine 3.152,17 0,59 2.022,81 155,83 

prevozni stroški za službena potovanja 930,62 0,17 1.035,40 89,88 
drugi izdatki za službena potovanja 702,81 0,13 633,99 110,86 
stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih 11.709,43 2,18 14.319,58 81,77 

stroški zdravniških pregledov 1.280,00 0,24 2.880,00 44,44     
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reprezentanca 599,39 0,11 562,47 106,56 

stroški storitev organizacijam za plačilni promet 2.071,13 0,39 2.538,32 81,59 
članarine 2.579,04 0,48 1.319,04 195,52 
stroški reklame in propagande 5.890,65 1,10 6.983,20 84,35 

založniške in tiskarske storitve 26.079,22 4,86 18.826,54 138,52 

drugi stroški storitev 36.881,17 6,86 26.397,52 139,71 

druge storitve komunikacij in komunale 0 0,00 193,84 0,00 

plačila po podjemnih pogodbah 1.266,06 0,24 1.094,38 115,69 

pačila po podjemnih pogodbah - posebni davek 290,46 0,05 249,68 116,33 

plačila avtorskih honorarjev 43.330,97 8,08 37.679,29 115,00 
 
Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih so v letu 2012 znašali 18.842,22 EUR in so bili 8,5 % 
nižji kot leta 2011, na zaposlenega to pomeni 196,27 EUR. V letu 2012 sta opravila strokovni izpit iz 
bibliotekarske stroke dva zaposlena. Strokovnega izobraževanja so se udeležili delavci glede na potrebe 
delovnega procesa, vendar smo izobraževanje zreducirali le na najnujnejše. Med stroški izobraževanja so 
zajete naslednje postavke: 
 

strokovno izobraževanje zaposlenih (kotizacije, šolnine) 11.709,43 62,14 % 

dnevnice 2.347,19 12,46 % 
nočnine 3.152,17 16,73 % 
prevozni stroški za službena potovanja 930,62 4,94 % 
drugi izdatki za službena potovanja 702,81 3,73 % 
   

 

 
 
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 prepoznavanju prihodkov in 
odhodkov v izkazu smo upoštevali načelo denarnega toka - plačane realizacije. Načelo denarnega toka 
pomeni, da je prihodek oziroma odhodek nastal, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, 
katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal, in denar je prejet oziroma 
izplačan. 
 

členitev 
kontov naziv konta 

oznaka 
za AOP 

znesek                     
tekoče leto 

znesek                                           
predhodno 

leto 
1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431) 401 3.814.889 3.771.286 

  
1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(402=403+420) 402 3.780.678 3.741.741 

  
A. prihodki iz sredstev javnih financ 
(403=404+407+410+413+418+419) 403 3.612.545 3.573.929 
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  a. prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406) 404 321.054 351.053 
del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 110.879 87.105 
del 7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 210.175 263.948 
  b. prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409) 407 3.291.491 3.222.876 
del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 2.943.611 2.890.390 
del 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 347.880 332.486 

  
c. prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(410=411+412) 410 0 0 

del 7402 
prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 
porabo 411 0 0 

del 7402 prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 

  
d. prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(413=414+415+416+417) 413 0 0 

del 7403 prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 
del 7403 prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 
del 7404 prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 
del 7404 prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 
del 740  e. prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 
f. prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 419 0 0 

  
B. drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 168.133 167.812 

del 7130 
prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 
službe 421 154.967 155.591 

del 7102 prejete obresti 422 287 356 

del 7100 
prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 423 0 0 

del 7141 drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 3.085 10.730 
72 kapitalski prihodki 425 8 0 
730 prejete donacije iz domačih virov 426 9.786 535 
731 prejete donacije iz tujine 427 0 600 
732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 
786 ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 
787 prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU (431=432+433+434+435+436) 431 34.211 29.545 

del 7310 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 34.211 29.545 
del 7102 prejete obresti 433 0 0 
del 7103 prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0 

del 7100  
prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 435 0 0 

del 7141 drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 
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  II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481) 437 3.650.978 3.928.043 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 3.616.767 3.898.498 

  
A. plače in drugi izdatki zaposlenim 
(439=440+441+442+443+444+445+446) 439 2.120.159 2.234.805 

del 4000 plače in dodatki 440 1.883.626 1.979.164 
del 4001 regres za letni dopust 441 32.026 68.162 
del 4002  povračila in nadomestila 442 119.400 127.554 
del 4003 sredstva za delovno uspešnost 443 54.806 38.813 
del 4004 sredstva za nadurno delo 444 157 657 
del 4005 plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 
del 4009 drugi izdatki zaposlenim 446 30.144 20.455 

  
B. prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(447=448+449+450+451+452) 447 350.308 363.036 

del 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 171.666 177.903 
del 4011 prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 138.155 143.817 
del 4012 prispevek za zaposlovanje 450 1.169 1.216 
del 4103 prispevek za starševsko varstvo 451 1.948 2.027 

del 4105 
premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 452 37.370 38.073 

  
C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 627.396 588.112 

del 4020 pisarniški in splošni material in storitve 454 224.745 241.734 
del 4021 posebni material in storitve 455 25.620 25.769 
del 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 111.139 109.548 
del 4023 prevozni stroški in storitve 457 30.194 30.528 
del 4024 izdatki za službena potovanja 458 8.740 4.515 
del 4025 tekoče vzdrževanje 459 57.564 36.668 
del 4026 poslovne najemnine in zakupnine 460 85.433 75.835 
del 4027 kazni in odškodnine 461 12 58 
del 4028  davek na izplačane plače 462 0 0 
del 4029 drugi operativni odhodki 463 83.949 63.457 
403 D. plačila domačih obresti 464 0 0 
404 E. plačila tujih obresti 465 0 0 
410 F. subvencije 466 0 0 
411 G. transferi posameznikom im gospodinjstvom 467 0 0 
412 H. transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 
413 I. drugi tekoči domači transferi 469 0 0 

  
J. investicijski odhodki  
(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 470 518.904 712.545 

4200 nakup zgradb in prostorov 471 0 0 
4201 nakup prevoznih sredstev 472 0 0 
4202 nakup opreme 473 15.831 6.207 
4203 nakup drugih osnovnih sredstev 474 487.780 686.944 
4204 novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 
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4205 investicijsko vzdrževanje in obnove 476 14.152 17.789 
4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 
4207 nakup nematerialnega pomoženja 478 1.141 1.605 

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=482+483+484) 481 34.211 29.545 

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 34.211 29.545 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(485=401-437) 485 163.911 0 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV  NAD PRIHODKII 
(486=437-401) 486 0 156.757 

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

členitev 
kontov naziv konta 

oznaka za 
AOP 

znesek - 
tekoče leto 

znesek - 
predhodno 

leto 
1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(500=501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511) 500 0 0 

7500 prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 
7501 prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

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

7503 prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 
7504 prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 
7505 prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 
7506 prejeta vračila danih posojil  - iz tujine 507 0 0 
7507 prejeta vračila danih posojil - državnemu zboru 508 0 0 
7508 prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 
7509 prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 
751 prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 
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440 
V. DANA POSOJILA 
(512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 512 0 0 

4400 dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 
4401 dana posojila javnim skladom 514 0 0 

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

4403 dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 
4404 dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 
4405 dana posojila občinam 518 0 0 
4406 dana posojila v tujino 519 0 0 
4407 dana posojila državnemu zboru 520 0 0 
4408 dana posojila javnim agencijam 521 0 0 
4409 plačila zapadlih poroštev 522 0 0 
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 
  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512) 524 0 0 
  VI/2 DANA MINS PREJETA POSOJILA (525=512-500) 525 0 0 

 
 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
 
V izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatki o 
odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V knjižnici v letu 2012 nismo imeli najetih 
posojil. 
 

členitev 
kontov naziv konta 

oznaka za 
AOP 

znesek - 
tekoče leto 

znesek - 
predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559) 550 0 0 

500 
domače zadolževanje 
(551=552+553+554+555+556+557+558) 551 0 0 

5001 najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 
5002 najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 
del 5003 najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 
del 5003 najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 
del 5003 najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 
del 5003 najeti krditi pri drugih javnih skladih 557 0 0 
del 5003 najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 
501 zadolževanje v tujini 559 0 0 
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (560=561+569) 560 0 0 

550 
odplačila domačega dolga 
(561=562+563+564+565+566+567+568) 561 0 0 

5501 odplačila dolga poslovnim bankam 562 0 0 
5502 odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563 0 0 
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del 5503 odplačila dolga državnemu proračunu 564 0 0 
del 5503 odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 
del 5503 odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 
del 5503 odplačila dolga drugim javnim skladom 567 0 0 
del 5503 odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 
551 odplačila dolga v tujino 569 0 0 
  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570=550-560) 570 0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571=560-
550) 571 0 0 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(572=(485+524+570) - (486+525+571)) 572 163.911 0 

  

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH (573=(486+525+571) - 
(485+524+570)) 573 0 156.757 

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

členitev 
podskupin 

kontov naziv podskupine kontov 
oznaka 
za AOP 

znesek - prihodki 
in odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

znesek - prihodki 
in odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(660=661+662-663+664) 660 3.130.600 34.211 

760 prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 3.130.600 34.211 

  
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 665 277 0 
763 C) DRUGI PRIHODKI 666 19 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (666=668+669) 667 0 0 

del 764 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 0 0 
del 764 drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 0 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(670=660+665+666+667) 670 3.130.896 34.211 
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E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV (671=672+673+674) 671 644.361 34.211 

del 466 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 672 0 0 
460 stroški materiala 673 140.718 1.710 
461 stroški storitev 674 503.643 32.501 
  STROŠKI DELA (675=676+677+678) 675 2.427.464 0 
del 464 plače in nadomestila plač 676 1.906.649 0 
del 464 prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 307.801 0 
del 464 drugi stroški dela 678 213.014 0 
462 G) AMORTIZACIJA 679 51.765 0 
463 H) REZERVACIJE 680 0 0 
465 J) DRUGI STROŠKI 681 5.390 0 
467 K) FINANČNI ODHODKI 682 77 0 
468 L) DRUGI ODHODKI 683 212 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (684=685+686) 684 1 0 

del 469 odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0 0 
del 469 ostali prevrrednotovalni poslovni odhodki 686 1 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(687=671+675+679+680+681+682+683+684) 687 3.129.270 34.211 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688=670-687) 688 1.626 0 
  P) PRESEŽEK ODHODKOV (689=687-670) 689 0 0 
del 80 davek od dohodka pravnih oseb  690 0 0 

del 80 
presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (691=688-690) 691 1.626 0 

del 80 

presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (692=(689+690) 
oz. (690-688)) 692 0 0 

  
presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 0 0 
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Bilanca stanja 
 

členitev 
skupine 
kontov naziv skupine kontov 

oznaka 
za AOP 

znesek               
tekoče leto 

znesek              
predhodno 

leto  indeks 

1 2 3 4 5 6 

  
A) dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
(001=002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 590.283 646.483 91 

00 
neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 002 9.621 7.744 124 

01 popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 003 7.487 7.277 103 
02 nepremičnine 004 1.012.503 1.012.503 100 
03 popravek vrednosti nepremičnin 005 497.180 466.804 107 

04 oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 006 9.277.660 8.848.832 105 

05 
popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev 007 9.204.834 8.748.515 105 

06 dolgoročne finančne naložbe 008 0 0 #DIV/0! 
07 dolgoročno dana posojila in depoziti 009 0 0 #DIV/0! 
08 dologoročne terjatve iz poslovanja 010 0 0 #DIV/0! 
09 terjatve za sredstva dana v upravljanje 011 0 0 #DIV/0! 

  

B) kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne 
časovne razmejitve 
(012=013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 493.659 480.145 103 

10 
denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive 
vrednostnice 013 233 142 164 

11 dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 014 254.617 91.251 279 
12 kratkoročne terjatve do kupcev 015 1.171 766 153 
13 dani predujmi in varščine 016 0 0 #DIV/0! 

14 
kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta 017 223.328 376.593 59 

15 kratkoročne finančne naložbe 018 0 0 #DIV/0! 
16 kratkoročne terjatve iz financiranja 019 0 0 #DIV/0! 
17 druge kratkoročne terjatve 020 14.310 11.393 126 
18 neplačani odhodki 021 0 0 #DIV/0! 
19 aktivne časovne razmejitve 022 0 0 #DIV/0! 

  
C) zaloge 
(023=024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0 #DIV/0! 

30 obračun nabave materiala 024 0 0 #DIV/0! 
31 zaloge materiala 025 0 0 #DIV/0! 
32 zaloge drobnega inventarja in embalaže 026 0 0 #DIV/0! 
33 nedokončana proizvodnja in storitve 027 0 0 #DIV/0! 
34 proizvodi 028 0 0 #DIV/0! 
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35 obračun nabave blaga 029 0 0 #DIV/0! 
36 zaloge blaga 030 0 0 #DIV/0! 
37 druge zaloge 031 0 0 #DIV/0! 
  I. AKTIVA SKUPAJ (032=001+012+023) 032 1.083.942 1.126.628 96 

99 aktivni konti izvenbilančne evidence 033 0 0 #DIV/0! 

  

D) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 
razmejitve 
(034=035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 387.066 384.811 101 

20 kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 035 0 0 #DIV/0! 
21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036 169.886 206.901 82 
22 kratkoročne obveznosti do dobavitevljev 037 167.146 111.483 150 
23 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 038 35.037 37.105 94 

24 
kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 039 5.414 10.956 49 

25 kratkoročne obveznosti do financerjev 040 0 0 #DIV/0! 
26 kratkoročne obveznosti iz financiranja 041 0 0 #DIV/0! 
28 neplačani prihodki 042 0 0 #DIV/0! 
29 pasivne časovne razmejitve 043 9.583 18.366 52 

  

E) lastni viri in dolgoročne obveznosti 
(044=045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 044 696.876 741.817 94 

90 splošni sklad 045 0 0 #DIV/0! 
91 rezervni sklad 046 0 0 #DIV/0! 
92 dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047 17.388 21.542 81 
93 dolgoročne rezervacije 048 0 0 #DIV/0! 

940 sklad namenskega premoženja v javnih skladih 049 0 0 #DIV/0! 

9410 

sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega 
prava, ki je v njihovi lasti, za neopredemetena sredstva 
in opredmetena osnovna sredstva 050 0 0 #DIV/0! 

9411 
sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega 
prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe 051 0 0 #DIV/0! 

9412 presežek prihodkov nad odhodki 052 0 0 #DIV/0! 
9413 presežek odhodkov nad prihodki 053 0 0 #DIV/0! 

96 dolgoročne finančne obveznosti 054 0 0 #DIV/0! 
97 druge dolgoročne obveznosti 055 0 0 #DIV/0! 

980 
obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva 056 677.862 713.274 95 

981 obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 057 0 0 #DIV/0! 
985 presežek prihodkov nad odhodki 058 1.626 7.001 23 
986 presežek odhodkov nad prihodki 059 0 0 #DIV/0! 

  I. PASIVA SKUPAJ (060=034+044) 060 1.083.942 1.126.628 96 
99 pasivni konti izvenbilančne evidence 061 0 0 #DIV/0! 
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Pojasnila pomembnejših postavk bilance stanja 
 
V bilanci stanja so prikazani podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev na koncu 
obračunskega obdobja, na dan 31.12.2012. Podatki o sredstvih in obveznostih so razčlenjeni glede na 
vrsto in ročnost. Prikazano je stanje tekočega in predhodnega leta ter primerjava prikazana z indeksom 
rasti. 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 

V letu 2012 smo za obnove, nabavo ter investicijsko vzdrževanje opreme porabili 29.710,99 EUR. 
Od tega  smo nabavili za 1.538,78 EUR knjižnične opreme (pohištvo), za 19.991,00 EUR računalniške 
in programske opreme ter za 1.181,21 EUR strojev in naprav. Skupaj smo nabavili 58 novih osnovnih 
sredstev. Za investicijsko vzdrževanje opreme smo porabili 7.000,00 EUR.  
Viri sredstev za nabavo opreme so bili: sredstva, pridobljena z zaračunavanjem storitev javne službe 
(lastni prihodki) 10.958,15 EUR, sredstva Mestne občine Maribor 18.748,84 EUR (11.748,84 EUR za 
nabavo računalniške opreme in 7.000,00 EUR za prenovo vetrolova v Pionirski knjižnici Nova vas) in 
donacija Knjižnice Medvode 4,00 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 79.752,70 EUR smo pokrili iz obveznosti za neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, v višini 54.170,62 EUR, iz prihodkov, 
pridobljenih z zaračunavanjem storitev iz opravljanja javne službe v višini 25.382,84 EUR in iz 
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za osnovna sredstva v višini 199,24 EUR. 
 
Amortizacijo knjižničnega gradiva v vrednosti 529.013,10 EUR smo pokrili v breme obveznosti za 
sredstva prejeta v upravljanje v višini 502.630,49 EUR in v breme lastnih sredstev 26.382,61 EUR. 
 
Oprema, vodena v registru osnovnih sredstev, je že precej zastarela in iztrošena. Odpisana je v višini 
95,2 %. Opreme v enotah Duplek, Hoče in Kamnica nimamo v upravljanju in vodene v poslovnih 
knjigah oziroma registru osnovnih sredstev. Nepremičnini, stavba osrednje knjižnice na Rotovškem 
trgu in stavba  knjižnice Nova vas, sta odpisani  oziroma amortizirani v višini 49,1 %. Ostalih 
nepremičnin (stavb), kjer delujejo enote knjižnice, nimamo v upravljanju. 
 
Inventurna komisija je, s stanjem na dan 31.12.2012, popisala vsa sredstva in obveznosti do virov 
sredstev. Komisija ni ugotovila odstopanj med dejanskim in knjižnim stanjem opreme, ki jo je izvedla 
s čitalcem črtne kode. Po poročilu in sklepih smo odpisali nekaj zastarelih, iztrošenih računalnikov in 
tiskalnikov ter pohištvo (police, stole, knjižnični pult), ki ni bilo več primerno za uporabo. Vsa 
odpisana oprema je bila v celoti amortizirana in brez sedanje vrednosti.  
V letu 2012 je bil opravljen popis knjižničnega gradiva v enotah Knjižnica Pesnica, Knjižnica 
Studenci in Knjižnica Šentilj. 
Komisija za odpis knjižničnega gradiva je predlagala za odpis 7.319 enot knjižničnega gradiva, od 
tega 4.814 izvodov knjig, 1.458 enot neknjižnega gradiva in 1.047 letnikov serijskih publikacij.  
Pri izločanju in odpisu knjižničnega gradiva je komisija ravnala v skladu z določili Navodil za 
izločanje in odpis knjižničnega gradiva, ki ga je sprejela Narodna in univerzitetna knjižnica in velja od 
7. 5. 2003, in v skladu z internim Navodilom za izvedbo odpisa knjižničnega gradiva v Mariborski 
knjižnici (MK 3/Navodilo št. 33). 
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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 
zmanjšanje 
NV 

znesek 
zmanjšanje 
PV 

znesek 
amortizac
ije 

znesek - 
neodpisana 
vrednost 
(31.12.) 

znesek -  
prevredno
tenje 
zaradi 
okrepitve 

znesek -  
prevredno
tenje 
zaradi 
oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 (3-4+5-
6-7+8-9) 11 12 

I. neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v 
upravljanju 
(700=701+702+703+704
+705+706+707) 700 9.869.079 9.222.596 559.497 6.931 121.861 121.861 608.766 590.283 0 0 

A. dolgoročno odloženi 
stroški 701 0 0 7.773 6.931 0 0 0 842 0 0 
B. dolgoročne 
premoženjske pravice 702 7.744 7.277 1.035 0 0 0 211 1.291 0 0 
C. druga neopredmetena 
sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. zgradbe 705 1.012.503 466.804 0 0 0 0 30.375 515.324 0 0 

F. oprema 706 1.057.999 957.682 12.548 0 14.655 14.655 40.039 72.826 0 0 
G. druga opredmetena 
osnovna sredstva 707 7.790.833 7.790.833 538.141 0 107.206 107.206 538.141 0 0 0 
II. neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti 
(708=709+710+711+712
+713+714+715) 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A. dolgoročno odloženi 
stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. dolgoročne 
premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. druga neopredmetena 
sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

F. oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. druga opredmetena 
osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
III. neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v 
finančnem najemu 
(716=717+718+719+720
+721+722+723) 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi 
stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. dolgoročne 
premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. druga neopredmetena 
sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. druga opredmetena 
osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kratkoročna sredstva 
 

Denarna sredstva na dan 31.12.2012 zajemajo: 
gotovino v blagajni v višini 233,17 EUR, 
sredstva na podračunu pri UJP Slovenska Bistrica v višini 254.617,32 EUR. 
Terjatve do kupcev na dan 31.12.2012 znašajo 1.170,68 EUR. Med kratkoročnimi terjatvami do 
uporabnikov enotnega kontnega načrta, v skupini 14, so zajete terjatve v višini 223.327,86 EUR. 
Nanašajo se na sredstva za plače, materialne stroške in knjižnično gradivo, ki jih za leto 2012 
dolgujejo občinski in državni proračun: 
konto 140 5.751,89 EUR, 
konto 141 212.359,10 EUR, 
od tega: Občina Hoče Slivnica 17.953,19 EUR, Občina Lovrenc na Pohorju 2.377,54 EUR, Občina 
Šentilj 1.637,23 EUR, Mestna občina Maribor 159.463,87 EUR, Občina Ruše 5.442,99 EUR, Občina 
Kungota 19.300,00 EUR, Občina Duplek 6.024,82 EUR in Občina Selnica ob Dravi 159,46 EUR. 
konto 142      398,54  EUR, 
konto 143   4.788,74  EUR 
konto 145              29,59  EUR. 
V bilanci stanja so izkazane še druge terjatve v skupni višini 14.309,82 EUR, in sicer do Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje, za refundacije boleznin (13.883,50 EUR), terjatve za vstopni DDV (287,36 
EUR), terjatve do zavarovalnice (129,00 EUR) in terjatve do zaposlenih (9,96 EUR). 
 

Med neporavnanimi terjatvami ni pomembnih ali večjih zneskov pri posameznem dolžniku. Vsem 
dolžnikom so bili poslani opomini in IOP obrazci. V letu 2013 bomo nadaljevali s spremljanjem 
terjatev in opominjanjem. 
 
Kratkoročne obveznosti 
 

Na kontih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete plače II. bruto in obveznosti za delo po 
podjemnih pogodbah za mesec december 2012, v višini 195.797,49 EUR. Obveznosti so bile 
poravnane v januarju 2013. 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so na dan 31.12.2012 znašale 167.145,77 EUR, z 
zapadlostjo v letu 2013. 
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 9.124,93 EUR, so zajete:  
obveznosti za davek na dodano vrednost 6.082,06 EUR, 
ostale kratkoročne obveznosti (prehrana, prevoz na delo, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 
zaposlenih, delo po podjemni pogodbi) za 12/12, v višini 3.042,87 EUR. 
Kratkoročne obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov znašajo 
5.414,30 EUR. 
Na kontih pasivnih časovnih razmejitev (začasno odloženi prihodki) so zajeta sredstva v višini 
9.583,11 EUR. Namenjena bodo pokrivanju stroškov univerze za tretje življenjsko obdobje (članarine 
- 4.303,11 EUR), do zaključka študijskega leta, konec maja 2013 in pokritju stroškov izdelave 
dokumentacije za opremo Knjižnice Ruše (5.280,00 EUR). Med prihodke jih bomo prenesli, ko bodo 
nastali stroški. 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 17.388,37 EUR so oblikovane iz donacij za 
opredmetena osnovna sredstva, namenskih sredstev za pokrivanje stroškov rezervnega sklada, 
oblikovanega na podlagi stanovanjskega zakona ter neplačanih prispevkov in nagrade za preseganje 
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kvote za invalide nad kvoto, v skladu s predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 
Oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za invalide nad kvoto bomo v naslednjih obdobjih 
porabljali za pokrivanje dela plače invalida nad kvoto, ki ni financiran iz proračunskih sredstev in 
druge namene določene s predpisi. 
 

Na kontu 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki leta 2012 v višini 1.626,23 EUR. 
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje (980), na dan 31.12.2012 znašajo 677.861,76 EUR in so 
razdeljena na: 
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Mestne občine Maribor 675.966,57 EUR in 
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje od Občine Lovrenc na Pohorju 1.895,19 EUR. 
 
 
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
 

V knjižnici nimamo dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
 

vrsta naložb oziroma 
posojil 

oznaka 
za AOP 

znesek 
naložb 
in danih 
posojil 
(1.1.) 

znesek 
popravkov 
naložb in 
danih 
posojil 
(1.1.) 

znesek 
povečan
ja 
naložb 
in danih 
posojil 

znesek 
povečanj 
popravkov 
naložb in 
danih 
posojil 

znesek 
zmanjša
nja 
naložb 
in danih 
posojil 

znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 
danih 
posojil 

znesek 
naložb in 
danih 
posojil 
(31.12.) 

znesek 
popravko
v naložb 
in danih 
posojil 
(31.12.) 

knjigovods
ka 
vrednost 
naložb in 
danih 
posojil 
(31.12.) 

znesek 
odpisanih 
naložb in 
danih 
posojil 

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

7) 
10 

(4+6-8) 
11 (9-

10) 12 
I. dolgoročne finančne 
naložbe 
(800=801+806+813+814) 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. naložbe v delnice 
(801=802+803+804+805) 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. naložbe v delnice v 
javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. naložbe v delnice v 
finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. naložbe v delnice v 
privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. naložbe v delnice v 
tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B naložbe v deleže 
(806=807+808+809+810
+811+812) 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. naložbe v deleže v 
javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. naložbe v deleže v 
finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. naložbe v deleže v 
privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. naložbe v deleže 
državnih družb, ki imajo 
obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. naložbe v deleže 
državnih družb, ki imajo 
obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. naložbe v deleže v 
tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. naložbe v plemenite 
kovine, drage kamne, 
umetniška dela in 
podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. druge dolgoročne 
kapitalske naložbe 
(814=815+816+817+818) 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.namensko premoženje 
preneseno javnim 
skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. premoženje preneseno 
v last drugim pravnim 
osebam javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji 
lasti 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. druge dolgoročne 
kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. druge dolgoročne 
kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
II. dolgoročno dana 
posojila in depoziti 
(819=820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. dolgoročno dana 
posojila 
(820=821+822+823+824
+825+826+827+828) 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. dolgoročno dana 
posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. dolgoročno dana 
posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. dolgoročno dana 
posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. dolgoročno dana 
posojila finančnim 
institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. dolgoročno dana 
posojila privatnim 
podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. dolgoročno dana 
posojila drugim ravnem 
države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. dolgoročno dana 
posojila držav. proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8. druga dolgoročno dana 
posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. dolgoročno dana 
posojila z odkupom 
vrednostnih papirjev 
(829=830+831) 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. domačih vrednostnih 
papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. tujih vrednostnih 
papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. dolgoročno dani 
depoziti (832=833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. dolgoročno dani 
depoziti poslovnim 
bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. drugi dolgoročno dani 
depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. druga dolgoročno 
dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. skupaj 
(836=800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pojasnila, kateri cilji niso bili doseženi, in zakaj 
 
Za Mariborsko knjižnico so se razmere v letu 2012 v primerjavi s prejšnjimi leti poslabšale. Še bolj 
očiten je razkorak med občinami v vzhodni in osrednji ter zahodni Sloveniji. Že v letih gospodarske 
rasti so bile razlike v zagotavljanju proračunskih sredstev za knjižnično javno službo tudi 10 in več 
EUR na prebivalca, sedaj pa se te razlike še poglabljajo. Posebej kritično je dejstvo, da občine 
znižujejo sredstva za nakup knjižničnega gradiva pod vsako razumno mejo in daleč pod zakonsko 
določenim minimumom, čeprav je ponudba aktualnega gradiva knjižnično osnovno poslanstvo. Tudi 
pristojno ministrstvo je v zadnjih petih letih delež sofinanciranja nakupa knjižničnega gradiva skoraj 
prepolovilo, v letu 2012 pa sploh ni razpisalo projektnega nakupa IKT opreme, s čemer je knjižnice 
dodatno prizadelo. 
  
Dodatna ovira za normalno izvajanje javne službe so bili ukrepi pri omejevanju kadrovskega 
področja in vladni ukrepi ter sprejem ZUJF. Kljub temu, da je število zaposlenih v knjižnici kar 30 
% pod standardi za splošne knjižnice, nam omejitve preprečujejo vsaj postopno kadrovsko popolnitev.  
 
Tretje veliko tveganje pa so prostorski pogoji v osrednji knjižnici. Načrtovana investicija je na mrtvi 
točki. Kljub temu, da so pridobljena vsa soglasja in je izdelana vsa dokumentacija za pridobitev 
veljavnega gradbenega dovoljenja, se je postopek v celoti ustavil zaradi tožbe stranke v postopku na 
Upravno sodišče. Knjižnica pa se z zadnjimi močmi spopada z neznosnimi prostorskimi pogoji: s 
pretesnimi in do konca dotrajanimi prostori. Mestna občina Maribor zaradi načrtovane investicije, s 
katero naj bi »sistemsko« rešila pereč problem, v zgradbo ni vložila nič, posledica pa je močno 
dotrajana zgradba (streha, odtoki, napeljave…). 
 
V času, ko se v javnem sektorju na vsakem koraku postavljajo omejitve in krčenja proračunskih 
sredstev, postaja tveganje za nedoseganje zastavljenih ciljev vse večje, odgovorni pa nimamo 
mehanizmov, s katerimi lahko preprečili nedoseganje ciljev. 
 
Cilj, ki smo si ga zastavili pri nakupu knjižničnega gradiva (250 knjig na 1000 prebivalcev) torej 
ni bil dosežen. Da bi ublažili posledice, smo močno zmanjšali dotok gradiva v enote, in poskušali 
zagotavljati število naslovov vsaj v osrednji knjižnici, da bi se izognili vrzelim pri novih naslovih. 
Drug ukrep je bila kampanja Darujem&Berem, ki smo jo začeli v juniju in je bila namenjena zbiranju 
prostovoljnih prispevkov izključno za namen nabave knjižničnega gradiva. Z zbranimi sredstvi smo 
delno premostili najhujše posledice, vendar je postalo jasno, da se knjižnica v prihodnje ne bo mogla 
izogniti ponovni uvedbi članarin. 
 
Cilj, izpeljati leto brez rdečih številk, smo dosegli. Prilagodili smo poslovanje znižanim sredstvom 
in z učinkovitim nastopom do mestnih svetnikov preprečili dodatno znižanje sredstev ob sprejemanju 
mestnega rebalansa proračuna proti koncu leta. Pri gospodarnem ravnanju s sredstvi, na katere imamo 
vsaj malo vpliva, smo stroške zmanjšali na minimum (poraba materiala, potni stroški in dnevnice, 
izobraževanje), vendar pa je ob posegih v plače težko zagotavljati motiviran in zagnan kader. 
Zaposleni so vedno bolj postavljeni pred dejstvo, da delajo vedno večji obseg dela in imajo večje 
obremenitve za manjše plačilo. Pri bralcih nepriljubljene odločitve, kot so zmanjševanje dotoka 
novega gradiva, odpovedovanje periodike, uvajanje članarin, med uporabniki povzroča nemalo slabe 
volje, zaposlenim pa dodatne napore, s katerimi morajo pojasnjevati situacijo. 
 
Cilji, na katere lahko vplivamo, so bili doseženi: kvalitetno opravljene storitve, skrb za vse skupine 
prebivalcev, tudi ranljive in tiste s posebnimi potrebami, ohranitev kazalcev uporabe knjižničnih 
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storitev na že doseženi ravni ter precejšnje povečanje uporabe storitev na elektronskih medijih in 
oddaljenem dostopu. 
Izdatno smo obogatili Evropsko prestolnico kulture. Projekta, s katerima smo se vključili vanjo, smo 
zasnovali z zavedanjem, da nimamo svojega prireditvenega prostora. Pri Evropski pravljici smo se 
povezali s knjižnicami partnerskih mest EPK in z nekaterimi drugimi na širšem območju in pravljico 
zares razpršili po vsej Sloveniji. Cel niz vrhunskih pravljičnih večerov se je odvilo, mednarodni 
simpozij pa smo – spet simbolično – umestili na obrežje Drave, ki pomeni močno navezavo na 
pravljice in mite, povezane z Mariborom. Monografija V pravljice odklenjene ključavnice bo ostala 
kot ena temeljnih teoretičnih podlag na področju pripovedovanja, ki ga v knjižnici raziskujemo in 
gojimo že desetletja. Tudi z Literarnimi postajami smo prizorišča literature naselili po Mariboru in 
simbolno zabrisali meje, ki jih postavljajo zidovi. Tako kot je knjižnica nasploh, v celotnem svojem 
bistvu, tesno povezana s prebivalci. 
 
 
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 ustreznosti organizacije in izvedbe 
rednega letnega popisa v skladu s predpisi 
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: knjižnična mreža, razvoj, nabava in obdelava 
gradiva, računovodstvo, vodenje kakovosti 
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, 
nadzornih organov EU,…) za področja: notranja in zunanja presoja sistema vodenja kakovosti po 
standardu ISO 9001:2008 – za celotno področje poslovanja 
 
 

V MARIBORSKI KNJIŽNICI je vzpostavljen(o): 
 

1. primerno kontrolno okolje 
a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
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2. upravljanje s tveganji: 
 
2.1. cilji so realni in merljivi, tj. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 
a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
 

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 
ravnanja z njimi 
a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
 
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 
zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven 
a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
 
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 
a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 
 
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 
revizijsko službo 
a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 
 
6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financ 
a) z lastno notranjerevizijsko službo, 
b) s skupno notranjerevizijsko službo, 
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 
 
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 2348250 
Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: MODRA REVIZIJSKA HIŠA d.o.o., 
Cesta na Brdo 51, 1000 Ljubljana 



114 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK 0/Zapis št. 85 
Letno poročilo 2012/Predloga /Dragica Turjak 
 
 
 
 

 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto, na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: 
da 
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 21.12.2012 
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. 
 
V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedla naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 
2 oziroma 3 pomembne izboljšave):  
izvedba notranje revizije poslovanja - notranja revizija ustreznosti organizacije in izvedbe rednega 
letnega popisa v skladu s predpisi, 
notranja in zunanja certifikacijska presoja za standard ISO 9001 – 2008, 
priprava in sprejem dokumenta Načrt integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju 
korupcije (URL RS št 45/2010), 
spremembe internih pravilnikov v skladu z zakonskimi spremembami. 
 
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 
obvladujemo v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za 
njihovo obvladovanje): 
Velik dejavnik tveganja, v smislu nevarnosti za uporabnike in zaposlene, predstavljajo neustrezni 
prostori osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Že v letu 2008 smo izvedli prve aktivnosti za 
pridobitev novih ustreznejših prostorov, v letu 2009, 2010 in 2011 so se aktivnosti nadaljevale. 
Vloženega je bilo veliko dela, pridobljena so vsa soglasja in izdelana dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (Projektna naloga, Idejni projekt, Predinvesticijska zasnova, Restavratorski 
načrt in Investicijski program, PGD). Izdano gradbeno dovoljenje za prvo fazo na Upravnem sodišču 
izpodbija stranka v postopku, sredstva so bila iz proračuna črtana. Na zapletene birokratske postopke 
nimamo vpliva, prav tako težko vplivamo na zagotovitev potrebnih proračunskih sredstev.  
Pomembno tveganje je nezadostno število zaposlenih, omejitev zaposlovanja zaradi finančnih ukrepov 
(ZUJF), kar predstavlja neizpolnjevanje kadrovskih potreb Mariborske knjižnice v skladu s standardi 
za splošne knjižnice (pod zahtevami standarda za 30 %). Tveganje obvladujemo s pomočjo zaposlitev 
v programih javnih del in z zaposlitvami za določen čas. Ovira je tudi omejitev oziroma nemožnost 
zaposlovanja prostovoljcev v Zakonu o knjižničarstvu. 
 
Dragica Turjak, direktorica 
 
 
 
 
PRILOGE 
 

1. Dejavnost po občinah 
2. Dejavnost na širšem območju 
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PREGLED DELA PO OBČINAH          PRILOGA 1 
 
 
OBČINA DUPLEK 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 565 12 63 42 682 

 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Duplek 19.028 319 877 204 20.428 

 
Potujoča knjižnica* 
 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.673 114 40 48 3.875 

zaloga 101.251 2.141 889 117 104.398 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke. 
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Člani 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 132 476 608 

Bibliobus 292 130 422 

skupaj 424 606 1.030 

 
Obisk 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Duplek 2.114 5.645 7.759 18 7.777 

Bibliobus 3.675 1.148 4.823 2 4.825 

skupaj 5.789 6.793 12.582 20 12.602 

 
Izposoja 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

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

Knjižnica 
Duplek 

6.617 18.284 24.901 336 1.336 1.672 567 577 1.144 7.520 20.197 27.717 

Bibliobus 12.669 7.965 20.634 99 39 138 701 281 982 13.469 8.285 21.754 

skupaj 19.286 26.249 45.535 435 1.375 1.810 1.268 858 2.126 20.989 28.482 49.471 
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Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Duplek 20 7 27 1.097 1.045 2.142 

Bibliobus 10 0 10 283 41 324 

skupaj 30 7 37 1.380 1.086 2.466 

 
Statistika informacij 
 

POSREDOVANJE INFORMACIJ 

 

ŠTEVILO 
UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 
 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 
GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  
E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 
INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Duplek 245 329 574 0 571 157 0 21 

Bibliobus* 1355 671 2026 0 2026 0 0 12 

skupaj 1600 1000 2600 0 2597 157 0 33 

2600 
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Dostopni elektronski viri 
 
FINANCE  √ 

PODJETNIK  √ 

KAPITAL   

DNEVNIK  √ 

URADNI LIST RS ONLINE  √ 

EVROPSKI PRAVNI VESTNIK   

URADNE OBJAVE   

KNJIŽNIČARSKE NOVICE  √ 

POSLOVNI VODNIK PO EVRPOPSKEM PRAVU   

BILANCE, RAZKRITJA, OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA  √ 

SPLETNO DELO  √ 

IUS INFO  √ 

EBSCOhost  √ 

POSLOVNI SPLET GV IN  √ 

VEČER  √ 

TAX FIN LEX  √ 

OXFORD REFERENCE ONLINE  √ 

GROVE MUSIC ONLINE  √ 

GROVE ART ONLINE  √ 

WHO'S WHO AND WHO WAS WHO  √ 

OXFORD ENGLISH DICTIONARY  √ 
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Bibliobus 
 
103 postanki, 149 ur odprtosti, 1.242 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 48 13 61 453 92 545 0 545 1.292 564 1.856 0 0 0 207 33 240 1.499 597 2.096 

Sp. Duplek 60 32 92 821 351 1.172 0 1.172 2.612 4.073 6.685 0 2 2 302 199 501 2.914 4.274 7.188 

Zg. Duplek 16 39 55 181 392 573 0 573 533 1.503 2.036 0 33 33 23 16 39 556 1.552 2.108 

Korena 133 31 164 1.763 193 1.956 1 1.957 6.332 1.269 7.601 97 0 97 80 21 101 6.509 1.290 7.799 

Žitečka vas 35 15 50 457 120 577 1 578 1.900 556 2.456 2 4 6 89 12 101 1.991 572 2.563 

skupaj 292 130 422 3.675 1.148 4.823 2 4.825 12.669 7.965 20.634 99 39 138 701 281 982 13.469 8.285 21.754 

 
Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 

ajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Dvorjane 2 0 2 34 4 38 

Sp. Duplek 4 0 4 166 27 193 

Zg. Duplek 0 0 0 0 0 0 

Korena 2 0 2 34 4 38 

Žitečka vas 2 0 2 49 6 55 

skupaj 10 0 10 283 41 324 
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OBČINA HOČE - SLIVNICA 
 
Prirast knjižničnega gradiva 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 937 28 54 37 1.056 

 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Hoče 27.983 588 974 200 29.745 

 
Člani 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 392 931 1.323 

Bibliobus 3 12 15 

skupaj 395 943 1.338 

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 5.479 16.061 21.540 597 22.137 
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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 22.797 61.099 83.896 1.026 2.407 3.433 3.673 2.731 6.404 27.496 66.237 93.733 

 
Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Hoče 62 3 65 1.381 514 1.895 

Bibliobus 0 0 0 0 0 0 

skupaj 62 3 65 1.381 514 1.895 

 
Statistika informacij 

POSREDOVANJE INFORMACIJ  

 

ŠTEVILO 
UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 
 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 
GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  
E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 
INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Hoče 487 689 1186 0 1186 32 0 48 

Dostopni elektronski viri 
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FINANCE  √ 

PODJETNIK   

KAPITAL   

DNEVNIK   

URADNI LIST RS ONLINE  √ 

EVROPSKI PRAVNI VESTNIK   

URADNE OBJAVE   

KNJIŽNIČARSKE NOVICE  √ 

POSLOVNI VODNIK PO EVRPOPSKEM PRAVU   

BILANCE, RAZKRITJA, OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA  √ 

SPLETNO DELO  √ 

IUS INFO  √ 

EBSCOhost  √ 

POSLOVNI SPLET GV IN  √ 

VEČER  √ 

TAX FIN LEX  √ 
OXFORD REFERENCE ONLINE  √ 

GROVE MUSIC ONLINE  √ 

GROVE ART ONLINE  √ 

WHO'S WHO AND WHO WAS WHO  √ 

OXFORD ENGLISH DICTIONARY  √ 
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OBČINA KUNGOTA 
Potujoča knjižnica 
 
Bibliobus  
  60 postankov, 131 ur odprtosti, 1.454 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 10 24 34 60 214 274 0 274 294 1.391 1.685 0 6 6 14 21 35 308 1.418 1.726 

Svečina 32 35 67 432 386 818 0 818 2.165 2.145 4.310 2 108 110 183 101 284 2.350 2.354 4.704 

Sp. Kungota 59 7 66 460 187 647 0 647 1.429 1.594 3.023 6 0 6 62 118 180 1.497 1.712 3.209 

skupaj 101 66 167 952 787 1.739 0 1.739 3.888 5.130 9.018 8 114 122 259 240 499 4.155 5.484 9.639 

 
Premične zbirke 
 

    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče           
 

    knjige      serijske publikacije   
neknjižno 
gradivo   

vse 
gradivo   

 premične 
zbirke 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

 

drugi vsi skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Zg. Kungota 
25 31 56 88 221 309 0 309 249 652 901 0 0 0 0 0 0 249 652 901 
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Prireditve in dejavnosti na bibliobusu 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jurij ob Pesnici 0 0 0 0 0 0 

Svečina 0 0 0 0 0 0 

Sp. Kungota 1 0 1 15 2 17 

skupaj 1 0 1 15 2 17 

 



125 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK 0/Zapis št. 85 
Letno poročilo 2012/Predloga /Dragica Turjak 
 
 
 
 

 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 723 19 65 41 848 

 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Lovrenc 21.547 338 960 57 22.902 

 
Člani 
 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 230 343 573 

 
Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Lovrenc 3.062 4.065 7.127 8 7.135 
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Izposoja 
 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

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

Knjižnica Lovrenc 8.632 13.501 22.133 70 534 604 1.274 781 2.055 9.976 14.816 24.792 

Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Lovrenc 14 9 23 799 1.379 2.178 

 
 
Statistika informacij 
 

POSREDOVANJE INFORMACIJ  

 

ŠTEVILO 
UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 
 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 
GRADIVO 
  

INTERNET 
NAROČENI  

E-VIRI 

ŠT. 
DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 
mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Lovrenc  113 171 284 0 283 12 0 6 
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Dostopni elektronski viri 
 
FINANCE  √ 

PODJETNIK  √ 

KAPITAL √ 

DNEVNIK   

URADNI LIST RS ONLINE  √ 

EVROPSKI PRAVNI VESTNIK   

URADNE OBJAVE   

KNJIŽNIČARSKE NOVICE  √ 

POSLOVNI VODNIK PO EVRPOPSKEM PRAVU   

BILANCE, RAZKRITJA, OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA  √ 

SPLETNO DELO  √ 

IUS INFO  √ 

EBSCOhost  √ 

POSLOVNI SPLET GV IN  √ 

VEČER  √ 

TAX FIN LEX  √ 

OXFORD REFERENCE ONLINE  √ 

GROVE MUSIC ONLINE  √ 

GROVE ART ONLINE  √ 

WHO'S WHO AND WHO WAS WHO  √ 

OXFORD ENGLISH DICTIONARY  √ 
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MESTNA OBČINA MARIBOR 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 5.675 294 0 51 6.020 

Čitalnica 150 19 0 418 587 

Pionirska knjižnica Rotovž 1.999 112 21 80 2.212 

Knjižnica Tabor 1.443 29 94 98 1.664 

Knjižnica Nova vas 2.110 460 30 129 2.729 

Pionirska knjižnica Nova vas 1.325 130 149 42 1.646 

Knjižnica Kamnica 746 23 90 52 911 

Knjižnica Pekre 558 8 91 47 704 

Knjižnica Pobrežje 1.549 50 39 76 1.714 

Knjižnica Studenci 571 13 53 30 667 

Knjižnica Tezno 1.164 29 71 64 1.328 

Izposoja na domu 0 0 0 21 21 

Filmski center 81 542 1 1 625 

Depozitarna zbirka 83 29 0 649 761 

AV zbirka  (nerazporejena)  0 0 0 0 0 

skupaj 17.454 1.738 639 1.758 21.589 
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Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 
enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Rotovž 105.053 2.886 15 320 108.274 

Čitalnica 6.276 311 0 3.366 9.953 

Pionirska knjižnica Rotovž 40.605 3.246 191 716 44.758 

Knjižnica Tabor 39.552 652 688 152 41.044 

Pionirska knjižnica Tabor 10.065 584 5 19 10.673 

Knjižnica Nova vas 42.535 7.530 711 329 51.105 

Pionirska knjižnica Nova 
vas 

32.556 6.213 811 81 39.661 

Knjižnica Kamnica 23.829 469 945 169 25.412 

Knjižnica Pekre 22.509 336 902 124 23.871 

Knjižnica Pobrežje 34.646 628 930 198 36.402 

Knjižnica Studenci 21.513 291 902 87 22.793 

Knjižnica Tezno 38.964 626 1.014 190 40.794 

Izposoja na domu 0 1 0 79 80 

Filmski center 25 5.717 163 3 5.908 

Depozitarna zbirka 1.463 318 0 2.528 4.309 

Vzajemna knjižnica 3.655 0 0 0 3.655 

AV zbirka (nerazporejena)   184  184 

skupaj 423.246 29.808 7.461 8.361 468.876 
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Potujoča knjižnica* 
 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.673 114 40 48 3.875 

zaloga 101.251 2.141 889 117 104.398 

* 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 13 9.516 9.529 

Čitalnica 0 146 146 

Pionirska knjižnica Rotovž 2.223 1.024 3.247 

Knjižnica Tabor 2 2.912 2.914 

Pionirska knjižnica Tabor 414 367 781 

Knjižnica Nova vas 2 4.335 4.337 

Pionirska knjižnica Nova 
vas 

2.804 1.082 3.886 

Knjižnica Kamnica 297 572 869 

Knjižnica Pekre 170 416 586 

Knjižnica Pobrežje 632 1.647 2.279 

Knjižnica Studenci 86 274 360 
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Knjižnica Tezno 457 1.462 1.919 

Izposoja na domu 0 32 32 

Izposoja v bolnišnico 0 284 284 

Bibliobus 173 376 549 

skupaj 7.273 24.445 31.718 

 
Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Rotovž 6.301 151.537 157.838 572 158.410 

Čitalnica 26 5.973 5.999 339 6.338 

Pionirska knjižnica Rotovž 26.239 21.180 47.419 1.027 48.446 

Knjižnica Tabor 970 41.992 42.962 1.373 44.335 

Pionirska knjižnica Tabor 1 1 2 1 3 

Knjižnica Nova vas 2.416 61.651 64.067 557 64.624 

Pionirska knjižnica Nova vas 30.073 14.092 44.165 1.193 45.358 

Knjižnica Kamnica 6.940 10.361 17.301 803 18.104 

Knjižnica Pekre 2.254 7.233 9.487 233 9.720 

Knjižnica Pobrežje 7.140 28.244 35.384 696 36.080 

Knjižnica Studenci 1.630 4.206 5.836 14 5.850 
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Knjižnica Tezno 5.833 24.069 29.902 1.229 31.131 

Izposoja na domu 0 441 441 0 441 

Izposoja v bolnišnico 4 1.072 1.076 0 1.076 

Bibliobus 1.547 2.799 4.346 1 4.347 

skupaj 91.374 374.851 466.225 8.038 474.263 

 
Izposoja 
 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

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

Knjižnica Rotovž 8.668 338.336 347.004 1 405 406 3.278 40.080 43.358 11.947 378.821 390.768 

Čitalnica 6 198 204 22 12.382 12.404 0 8 8 28 12.588 12.616 

Pionirska knjižnica Rotovž 87.582 49.607 137.189 797 784 1.581 14.903 9.533 24.436 103.282 59.924 163.206 

Knjižnica Tabor 1.204 80.896 82.100 173 10.037 10.210 97 2.767 2.864 1.474 93.700 95.174 

Pionirska knjižnica Tabor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 3.409 124.581 127.990 16 13.140 13.156 471 12.440 12.911 3.896 150.161 154.057 

Pionirska knjižnica Nova vas 108.774 36.885 145.659 849 1.089 1.938 20.601 9.109 29.710 130.224 47.083 177.307 

Knjižnica Kamnica 20.508 32.961 53.469 669 3.061 3.730 4.197 1.775 5.972 25.374 37.797 63.171 

Knjižnica Pekre 7.882 23.783 31.665 439 1.516 1.955 677 1.511 2.188 8.998 26.810 35.808 

Knjižnica Pobrežje 27.655 79.121 106.776 1.029 4.748 5.777 1.448 3.456 4.904 30.132 87.325 117.457 

Knjižnica Studenci 6.141 17.954 24.095 595 1.564 2.159 1.273 680 1.953 8.009 20.198 28.207 
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Knjižnica Tezno 20.762 70.095 90.857 143 4.444 4.587 1.115 2.135 3.250 22.020 76.674 98.694 

Izposoja na domu 0 959 959 0 1.010 1.010 0 32 32 0 2.001 2.001 

Izposoja v bolnišnico 3 977 980 0 0 0 0 36 36 3 1.013 1.016 

Bibliobus 4.529 13.057 17.586 5 88 93 381 725 1.106 4.915 13.870 18.785 

skupaj 297.123 869.410 1.166.533 4.738 54.268 59.006 48.441 84.287 132.728 350.302 1.007.965 1.358.267 
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Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

za mlade za odrasle 
za starejše 

odrasle 
skupaj mladi odrasli starejši odrasli skupaj 

Knjižnica Rotovž 4 82 0 86 76 7.398 0 7.474 

Čitalnica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pionirska knjižnica Rotovž* 184 11 0 195 4.833 1.791 0 6.624 

Knjižnica Tabor 0 20 0 20 0 3.271 0 3.271 

Pionirska knjižnica Tabor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 0 10 0 10 0 2.231 0 2.231 

Pionirska knjižnica Nova vas 144 6 0 150 5.762 3.035 0 8.797 

Knjižnica Kamnica 33 23 0 56 2.006 2.650 0 4.656 

Knjižnica Pekre 16 5 0 21 1.220 1.009 0 2.229 

Knjižnica Pobrežje 43 2 0 45 1.553 947 0 2.500 

Knjižnica Studenci 26 1 0 27 998 486 0 1.484 

Knjižnica Tezno 20 10 0 30 517 1.524 0 2.041 

Izposoja na domu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knjižnični cikel 0 0 9 9 0 0 363 363 

Bibliobus 15 0 0 15 366 19 0 385 

Služba za mlade bralce 1 8 0 9 60 674 0 734 

skupaj 486 178 9 673 17.391 25.035 363 42.789 
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Statistika informacij 
 

POSREDOVANJE INFORMACIJ  

 

ŠTEVILO 
UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 
 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 
GRADIVO 
  

INTERNET 
NAROČENI  

E-VIRI 
ŠT. DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 
mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Rotovž 141 2263 2404 0 2376 47 41 66 

Čitalnica Rotovž 7 88 95 0 76 2 3 0 

Pionirska knjižnica Rotovž 1064 250 1425 0 1425 2 0 13 

Knjižnica Tabor 33 383 416 0 416 14 0 19 

Pionirska knjižnica Tabor 0 0 0 0 0 0 0 0 

Knjižnica Nova vas 29 97 126 0 126 0 0 23 

Pionirska knjižnica Nova vas 1020 150 1170 0 1151 22 0 10 

Knjižnica Kamnica 523 313 836 0 836 82 0 66 

Knjižnica Pekre 148 165 303 0 302 4 0 8 

Knjižnica Pobrežje 386 540 926 0 926 2 0 29 

Knjižnica Studenci 339 415 754 0 754 0 0 29 

Knjižnica Tezno 99 185 284 0 284 0 0 13 

skupaj 3789 4849 8739 0 8672 175 44 276 

8638 
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Dostopni elektronski viri 
 
FINANCE  √ 

PODJETNIK  √ 

KAPITAL  √ 

DNEVNIK  √ 

URADNI LIST RS ONLINE  √ 

EVROPSKI PRAVNI VESTNIK √ 

URADNE OBJAVE  √ 

KNJIŽNIČARSKE NOVICE  √ 

POSLOVNI VODNIK PO EVRPOPSKEM PRAVU  √ 

BILANCE, RAZKRITJA, OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA  √ 

SPLETNO DELO  √ 

IUS INFO  √ 

EBSCOhost  √ 

POSLOVNI SPLET GV IN  √ 

VEČER  √ 

TAX FIN LEX  √ 

OXFORD REFERENCE ONLINE  √ 

GROVE MUSIC ONLINE  √ 

GROVE ART ONLINE  √ 

WHO'S WHO AND WHO WAS WHO  √ 

OXFORD ENGLISH DICTIONARY  √ 
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Potujoča knjižnica 
 
Bibliobus  
133 postankov, 164 ur odprtosti, 1.968 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 3 34 37 72 407 479 0 479 238 2.142 2.380 0 4 4 12 43 55 250 2.189 2.439 

Brezje 6 27 33 81 381 462 0 462 178 2.069 2.247 0 11 11 0 11 11 178 2.091 2.269 

Dogoše 12 34 46 104 353 457 0 457 278 1.808 2.086 0 1 1 12 44 56 290 1.853 2.143 

Gaj 3 11 14 45 201 246 0 246 161 1.098 1.259 0 2 2 1 68 69 162 1.168 1.330 

Malečnik 119 59 178 1.089 246 1.335 1 1.336 2.469 1.227 3.696 3 0 3 279 48 327 2.751 1.275 4.026 

Razvanje 14 23 37 97 180 277 0 277 497 1.327 1.824 2 5 7 48 57 105 547 1.389 1.936 

Henkel* 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž 1 87 88 20 622 642 0 642 77 2.221 2.298 0 65 65 20 443 463 97 2.729 2.826 

Konč.postajališče 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drugo 15 86 101 38 408 446 0 446 631 1.165 1.796 0 0 0 9 11 20 640 1.176 1.816 

Skupaj 173 376 549 1.547 2.799 4.346 1 4.347 4.529 13.057 17.586 5 88 93 381 725 1.106 4.915 13.870 18.785 
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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 85 85 0 850 850 0 850 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 900 900 

Bolnišnična 

šola 
189 10 199 189 435 624 0 624 275 516 791 0 0 0 0 0 0 275 516 791 

Sončni dom 
0 23 23 0 175 175 0 175 0 233 233 0 0 0 0 0 0 0 233 233 

VDC Sožitje 
0 11 11 0 44 44 0 44 0 163 163 0 0 0 0 0 0 0 163 163 

Dom starejših 

Tezno 
0 43 43 0 79 79 0 79 0 119 119 0 0 0 0 0 0 0 119 119 

Materinski 

dom 
9 9 18 9 18 27 0 0 9 50 59 0 0 0 0 0 0 9 50 59 

skupaj 
198 181 379 198 1.601 1.799 0 1.799 284 1.981 2.265 0 0 0 0 0 0 284 1.981 2.265 
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Prireditve in dejavnosti na postajališčih bibliobusa 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Brestrnica 0 0 0 0 0 0 

Brezje 0 0 0 0 0 0 

Dogoše 0 0 0 0 0 0 

Gaj 0 0 0 0 0 0 

Malečnik 2 0 2 41 4 45 

Razvanje 0 0 0 0 0 0 

Henkel 0 0 0 0 0 0 

VDC Polž 0 0 0 0 0 0 

OŠ Ludvika 
Pliberška 

13 0 13 325 15 340 

Skupaj 15 0 15 366 19 385 
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OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
 
Bibliobus 
 
94 postankov, 97 ur odprtosti, 816 km 
 

    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          
 

     knjige     serijske publikacije   
neknjižno 
gradivo   

vse 
gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

skupaj 

drugi 

vsi 

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

Miklavž-

Vauhnik. 

7 50 57 93 387 480 0 480 565 2.034 2.599 2 36 38 9 66 75 576 2.136 2.712 

Dobrovce 20 37 57 221 375 596 0 596 1.289 1.737 3.026 4 56 60 99 39 138 1.392 1.832 3.224 

Dravski dvor 10 26 36 105 239 344 0 344 580 1.768 2.348 21 13 34 29 135 164 630 1.916 2.546 

Miklavž šola 12 28 40 131 307 438 0 438 962 1.889 2.851 2 45 47 85 39 124 1.049 1.973 3.022 

Skoke 23 30 53 126 248 374 0 374 1.193 1.549 2.742 6 48 54 120 49 169 1.319 1.646 2.965 

skupaj 72 171 243 676 1.556 2.232 0 2.232 4.589 8.977 13.566 35 198 233 342 328 670 4.966 9.503 14.469 
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OBČINA PESNICA 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 656 40 35 21 752 

 
 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Pesnica 18.678 360 773 53 19.864 

 
 
Potujoča knjižnica* 
 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.673 114 40 48 3.875 

zaloga 101.251 2.141 889 117 104.398 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke. 
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Člani 
 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 108 254 362 

Bibliobus 235 110 345 

skupaj 343 364 707 

 
Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Pesnica 1.563 3.713 5.276 565 5.841 

Bibliobus 2.359 905 3.264 1 3.265 

skupaj 3.922 4.618 8.540 566 9.106 

 
Izposoja 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

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

Knjižnica Pesnica 6.713 13.743 20.456 150 376 526 817 708 1.525 7.680 14.827 22.507 

Bibliobus 10.786 6.999 17.785 9 131 140 603 335 938 11.398 7.465 18.863 

skupaj 17.499 20.742 38.241 159 507 666 1.420 1.043 2.463 19.078 22.292 41.370 
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Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Pesnica 13 8 21 762 1.421 2.183 

Bibliobus 4 0 4 51 7 58 

skupaj 17 8 25 813 1.428 2.241 
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Statistika informacij 
 

POSREDOVANJE INFORMACIJ 

 

ŠTEVILO 
UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 
 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 
GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  
E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 
INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Pesnica 146 204 350 0 345 4 1 1 

 
 
Dostopni elektronski viri 
 
FINANCE   

PODJETNIK   

KAPITAL   

DNEVNIK   

URADNI LIST RS ONLINE  √ 

EVROPSKI PRAVNI VESTNIK   

URADNE OBJAVE   

KNJIŽNIČARSKE NOVICE  √ 

POSLOVNI VODNIK PO EVRPOPSKEM PRAVU   
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BILANCE, RAZKRITJA, OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA  √ 

SPLETNO DELO  √ 

IUS INFO  √ 

EBSCOhost  √ 

POSLOVNI SPLET GV IN  √ 

VEČER  √ 

TAX FIN LEX  √ 

OXFORD REFERENCE ONLINE  √ 

GROVE MUSIC ONLINE  √ 

GROVE ART ONLINE  √ 

WHO'S WHO AND WHO WAS WHO  √ 

OXFORD ENGLISH DICTIONARY  √ 
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Potujoča knjižnica 
 
Bibliobus 
62 postankov, 84 ur odprtosti, 1.551 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 131 52 183 1.528 360 1.888 1 1.889 8.066 2.648 10.714 5 2 7 257 51 308 8.328 2.701 11.029 

Jarenina 22 29 51 75 141 216 0 216 325 1.168 1.493 1 125 126 21 152 173 347 1.445 1.792 

Pernica 82 29 111 756 404 1.160 0 1.160 2.395 3.183 5.578 3 4 7 325 132 457 2.723 3.319 6.042 

skupaj 235 110 345 2.359 905 3.264 1 3.265 10.786 6.999 17.785 9 131 140 603 335 938 11.398 7.465 18.863 

 



148 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK 0/Zapis št. 85 
Letno poročilo 2012/Predloga /Dragica Turjak 
 
 
 
 

 

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 33 33 0 67 67 0 67 0 495 495 0 0 0 0 0 0 0 495 495 

 
Prireditve in dejavnosti na postajališčih bibliobusa 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Jakobski Dol 1 0 1 9 1 10 

Jarenina 0 0 0 0 0 0 

Pernica 3 0 3 42 6 48 

skupaj 4 0 4 51 7 58 
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OBČINA RAČE - FRAM 
 
Bibliobus 
 
76 postankov, 96 ur odprtosti, 1.164  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 24 48 72 221 485 706 0 706 1.391 2.632 4.023 5 16 21 116 64 180 1.512 2.712 4.224 

Podova 17 29 46 112 223 335 0 335 697 2.217 2.914 0 7 7 38 57 95 735 2.281 3.016 

Rače 20 54 74 215 614 829 0 829 1.336 4.363 5.699 11 62 73 34 92 126 1.381 4.517 5.898 

Sp. Gorica 18 7 25 145 152 297 0 297 619 1.326 1.945 0 55 55 17 20 37 636 1.401 2.037 

skupaj 79 138 217 693 1.474 2.167 0 2.167 4.043 10.538 14.581 16 140 156 205 233 438 4.264 10.911 15.175 
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OBČINA RUŠE 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 902 22 80 49 1.053 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 494 9 35 19 557 

skupaj 1.396 31 115 68 1.610 

 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Ruše 28.381 709 991 158 30.239 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 15.863 229 871 58 17.021 

skupaj 44.244 938 1.862 216 47.260 

 
Člani 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 401 941 1.342 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 95 124 219 

skupaj 496 1.065 1.561 



151 
Mariborska knjižnica  

Rotovški trg 2, 2000 Maribor  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si                                                                                      MK 0/Zapis št. 85 
Letno poročilo 2012/Predloga /Dragica Turjak 
 
 
 
 

 

 
Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Ruše 5.369 13.726 19.095 277 19.372 

Knjižnica Bistrica ob Dravi 1.488 2.823 4.311 158 4.469 

skupaj 6.857 16.549 23.406 435 23.841 

 
Izposoja 
 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

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

Knjižnica Ruše 20.120 46.380 66.500 971 2.627 3.598 3.198 2.129 5.327 24.289 51.136 75.425 

Knjižnica Bistrica 
ob Dravi 

5.290 9.244 14.534 664 988 1.652 1.723 816 2.539 7.677 11.048 18.725 

skupaj 25.410 55.624 81.034 1.635 3.615 5.250 4.921 2.945 7.866 31.966 62.184 94.150 
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Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Ruše 55 3 58 1.326 591 1.917 

Knjižnica Bistrica 
ob Dravi 

11 4 15 375 289 664 

skupaj 66 7 73 1.701 880 2.581 

 
 
Statistika informacij 
 

POSREDOVANJE INFORMACIJ 

 

ŠTEVILO 
UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 
 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 
GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  
E-VIRI 

ŠT. 
DOMOZNANSKIH 

INFORMACIJ 
mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Ruše 336 450 786 0 786 0 0 30 

Knjižnica Bistrica ob 
Dravi 

42 45 87 0 87 0 0 0 

Skupaj: 378 495 873 0 873 0 0 30 

 873  
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Dostopni elektronski viri 
 
FINANCE   

PODJETNIK   

KAPITAL   

DNEVNIK   

URADNI LIST RS ONLINE   

EVROPSKI PRAVNI VESTNIK   

URADNE OBJAVE   

KNJIŽNIČARSKE NOVICE  √ 

POSLOVNI VODNIK PO EVRPOPSKEM PRAVU   

BILANCE, RAZKRITJA, OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA  √ 

SPLETNO DELO  √ 

IUS INFO  √ 

EBSCOhost  √ 

POSLOVNI SPLET GV IN  √ 

VEČER  √ 

TAX FIN LEX  √ 

OXFORD REFERENCE ONLINE  √ 

GROVE MUSIC ONLINE  √ 

GROVE ART ONLINE  √ 

WHO'S WHO AND WHO WAS WHO  √ 

OXFORD ENGLISH DICTIONARY  √ 
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 
 
Potujoča knjižnica 
Bibliobus 
42 postankov, 79 ur odprtosti,  899 km 
 

    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          
 

     knjige      serijske publikacije   
neknjižno 
gradivo   

vse 
gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

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

Selnica ob Dravi 57 35 92 408 572 980 0 980 2.077 3.467 5.544 14 16 30 94 66 160 2.185 3.549 5.734 

Fala 14 8 22 107 193 300 0 300 420 917 1.337 0 0 0 60 33 93 480 950 1.430 

skupaj 71 43 114 515 765 1.280 0 1.280 2.497 4.384 6.881 14 16 30 154 99 253 2.665 4.499 7.164 

 
Premične zbirke 
 

    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          
 

     knjige      serijske publikacije   
neknjižno 
gradivo   

vse 
gradivo   

 premične 
zbirke 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

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

Gradišče na 

Kozjaku 
12 17 29 193 120 313 0 313 174 327 501 0 0 0 0 0 0 174 327 501 
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OBČINA STARŠE 
 
Bibliobus 
 
112 postankov, 142 ur odprtosti, 1.770 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 15 15 30 85 126 211 0 211 430 793 1.223 0 12 12 45 11 56 475 816 1.291 

Marjeta 19 45 64 137 219 356 1 357 893 1.515 2.408 10 33 43 52 79 131 955 1.627 2.582 

Prepolje 19 31 50 166 341 507 1 508 678 1.523 2.201 6 12 18 45 19 64 729 1.554 2.283 

Rošnja 19 29 48 218 275 493 0 493 1.228 1.658 2.886 3 53 56 149 140 289 1.380 1.851 3.231 

Starše 17 48 65 189 570 759 0 759 1.383 3.124 4.507 13 48 61 94 55 149 1.490 3.227 4.717 

Zlatoličje 24 33 57 155 257 412 0 412 702 1.390 2.092 7 7 14 35 60 95 744 1.457 2.201 

skupaj 113 201 314 950 1.788 2.738 2 2.740 5.314 10.003 15.317 39 165 204 420 364 784 5.773 10.532 16.305 
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OBČINA ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH 
 
Prirast knjižničnega gradiva 
 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 1.068 38 64 61 1.231 

 
 
Zaloga knjižničnega gradiva, vključno s prerazporejenimi izvodi 
 

enota knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

Knjižnica Šentilj 22.744 443 855 185 24.227 

 
 
Potujoča knjižnica* 
 

  knjige neknjižno gradivo delež AV zbirke serijske publikacije skupaj 

prirast 3.673 114 40 48 3.875 

zaloga 101.251 2.141 889 117 104.398 

* Zbirka Potujoče knjižnice je enotna za vse občine. Iz nje črpamo knjižnično gradivo za bibliobus in premične zbirke. 
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Člani 
 

enota mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 269 463 732 

Bibliobus 140 172 312 

skupaj 409 635 1.044 

 
Obisk 
 
enota v knjižnici/čitalnici   

  mladi odrasli skupaj drugi vsi skupaj 

Knjižnica Šentilj 4.034 7.870 11.904 373 12.277 

Bibliobus 1.282 1.484 2.766 0 2.766 

skupaj 5.316 9.354 14.670 373 15.043 

 
Izposoja 

enota 
knjige serijske publikacije neknjižno gradivo vse gradivo 

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

Knjižnica Šentilj 12.273 26.483 38.756 378 2.114 2.492 1.357 1.933 3.290 14.008 30.530 44.538 

Bibliobus 4.288 9.732 14.020 53 99 152 403 356 759 4.744 10.187 14.931 

skupaj 16.561 36.215 52.776 431 2.213 2.644 1.760 2.289 4.049 18.752 40.717 59.469 
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Prireditve in dejavnosti 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Knjižnica Šentilj 29 7 36 1.121 1.189 2.310 

Bibliobus 7 0 7 168 19 187 

skupaj 36 7 43 1.289 1.208 2.497 

 
 
Statistika informacij 
 

POSREDOVANJE INFORMACIJ 

 

ŠTEVILO 
UPORABNIKOV 

ŠTEVILO 
 

INFORMACIJ 

KNJIŽ. 
GRADIVO 

  
INTERNET 

NAROČENI  
E-VIRI 

ŠT. DOMOZNANSKIH 
INFORMACIJ 

mladi odrasli ustne pisna 

Knjižnica Šentilj 199 191 390 0 382 75 0 14 
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Dostopni elektronski viri 
 
FINANCE   

PODJETNIK   

KAPITAL   

DNEVNIK   

URADNI LIST RS ONLINE   

EVROPSKI PRAVNI VESTNIK   

URADNE OBJAVE   

KNJIŽNIČARSKE NOVICE  √ 

POSLOVNI VODNIK PO EVRPOPSKEM PRAVU   

BILANCE, RAZKRITJA, OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA  √ 

SPLETNO DELO  √ 

IUS INFO  √ 

EBSCOhost  √ 

POSLOVNI SPLET GV IN  √ 

VEČER  √ 

TAX FIN LEX  √ 

OXFORD REFERENCE ONLINE  √ 

GROVE MUSIC ONLINE  √ 

GROVE ART ONLINE  √ 

WHO'S WHO AND WHO WAS WHO  √ 

OXFORD ENGLISH DICTIONARY  √ 
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Bibliobus 

 
87 postankov, 127 ur odprtosti, 1.986 km 
 

    ČLANI     OBISK                    IZPOSOJA         

postajališče          
 

     knjige      serijske publikacije   
neknjižno 
gradivo   

vse 
gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

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

Ceršak 20 21 41 156 239 395 0 395 542 943 1.485 6 1 7 47 27 74 595 971 1.566 

Selnica ob 

Muri 

5 22 27 109 321 430 0 430 456 1.838 2.294 44 65 109 34 12 46 534 1.915 2.449 

Sladki Vrh 34 92 126 368 633 1.001 0 1.001 1.426 4.168 5.594 0 17 17 130 168 298 1.556 4.353 5.909 

Zg. Velka 81 37 118 649 291 940 0 940 1.864 2.783 4.647 3 16 19 192 149 341 2.059 2.948 5.007 

skupaj 140 172 312 1.282 1.484 2.766 0 2.766 4.288 9.732 14.020 53 99 152 403 356 759 4.744 10.187 14.931 
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Prireditve in dejavnosti na postajališčih bibliobusa 
 

enota 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Ceršak 0 0 0 0 0 0 

Selnica ob Muri 0 0 0 0 0 0 

Sladki vrh 0 0 0 0 0 0 

Zg. Velka 7 0 7 168 19 187 

skupaj 7 0 7 168 19 187 
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DEJAVNOST NA ŠIRŠEM OBMOČJU           PRILOGA 2 

 
 
OBČINA CERKVENJAK 
 
Bibliobus 
 
12 postankov, 24 ur odprtosti, 431 km 
S 1.7.2012 postajališče Cerkvenjak ukinjeno. 
 

    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 

Cerkvenjak 64 37 101 269 196 465 0 465 503 1.420 1.923 3 26 29 86 43 129 592 1.489 2.081 

 
 
Prireditve in dejavnosti 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Cerkvenjak 0 0 0 0 0 0 
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OBČINA OPLOTNICA 
 
Bibliobus 
 
20 postankov, 15 ur odprtosti, 464 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 

Prihova 22 9 31 222 169 391 0 391 908 1.649 2.557 1 1 2 115 66 181 1.024 1.716 2.740 

 
 
Prireditve in dejavnosti 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Prihova 1 0 1 18 2 20 
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OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
 
Bibliobus 
 
113 postankov, 183 ur odprtosti, 3.268 km 
 

    člani     obisk                    izposoja         

postajališče          
 

     knjige      serijske publikacije   
neknjižno 
gradivo   

vse 
gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

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

Črešnjevec 52 25 77 350 275 625 0 625 530 2.825 3.355 0 2 2 31 55 86 561 2.882 3.443 

Impol 0 64 64 17 636 653 0 653 92 4.360 4.452 0 10 10 1 119 120 93 4.489 4.582 

Laporje 54 25 79 288 267 555 0 555 806 1.768 2.574 0 0 0 29 47 76 835 1.815 2.650 

Spodnja 

Polskava 

64 10 74 825 228 1.053 0 1.053 1.176 832 2.008 48 19 67 154 37 191 1.378 888 2.266 

Šmartno na 

Pohorju 

43 17 60 319 203 522 2 524 1.190 1.681 2.871 0 2 2 239 41 280 1.429 1.724 3.153 

Zg. Ložnica 30 20 50 162 187 349 0 349 389 2.314 2.703 0 0 0 1 43 44 390 2.357 2.747 

skupaj 243 161 404 1.961 1.796 3.757 2 3.759 4.183 13.780 17.963 48 33 81 455 342 797 4.686 14.155 18.841 
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Prireditve in dejavnosti 
 

postajališče 
prireditve/dejavnosti obisk 

mladi odrasli skupaj mladi odrasli skupaj 

Črešnjevec 1 0 1 21 1 22 

Impol 0 0 0 0 0 0 

Laporje 1 0 1 17 2 19 

Spodnja Polskava 1 0 1 11 1 12 

Šmartno na Pohorju 3 0 3 45 3 48 

Zg. Ložnica 3 0 3 139 14 153 

skupaj 9 0 9 233 21 254 
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SKUPAJ OBMOČJE KNJIŽNICE LENART 
 
Bibliobus  
 
12 postankov, 24 ur odprtosti, 431 km 
S 1.7.2012 ukinjeno postajališče Cerkvenjak. 
 

    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 

Cerkvenjak 64 37 101 269 196 465 0 465 503 1.420 1.923 3 26 29 86 43 129 592 1.489 2.081 
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SKUPAJ OBMOČJE KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA 
 
Bibliobus  
 
133 postankov, 198 ur odprtosti, 3.732 km 
 

    člani     obisk                    izposoja         

postajališče          
 

     knjige      serijske publikacije   
neknjižno 
gradivo   

vse 
gradivo   

  mladi odrasli skupaj mladi odrasli 

 

skupaj drugi 

vsi 

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

Črešnjevec 52 25 77 350 275 625 0 625 530 2.825 3.355 0 2 2 31 55 86 561 2.882 3.443 

Impol 0 64 64 17 636 653 0 653 92 4.360 4.452 0 10 10 1 119 120 93 4.489 4.582 

Laporje 54 25 79 288 267 555 0 555 806 1.768 2.574 0 0 0 29 47 76 835 1.815 2.650 

Sp. Polskava 64 10 74 825 228 1.053 0 1.053 1.176 832 2.008 48 19 67 154 37 191 1.378 888 2.266 

Šmartno na P. 43 17 60 319 203 522 2 524 1.190 1.681 2.871 0 2 2 239 41 280 1.429 1.724 3.153 

Zg. Ložnica 30 20 50 162 187 349 0 349 389 2.314 2.703 0 0 0 1 43 44 390 2.357 2.747 

Oplotnica 22 9 31 222 169 391 0 391 908 1.649 2.557 1 1 2 115 66 181 1.024 1.716 2.740 

skupaj 265 170 435 2.183 1.965 4.148 2 4.150 5.091 15.429 20.520 49 34 83 570 408 978 5.710 15.871 21.581 
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