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POSLOVNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 
 

SPLOŠNI DEL 
 
1 Predstavitev javnega zavoda 
 
1.1 Ime, sedež in pravni status zavoda 
 
Zavod posluje pod imenom Knjižnica Radlje ob Dravi 
Sedež zavoda: Koroška cesta 61a, 2360 Radlje ob Dravi 
Davčna številka: 81782268, nismo davčni zavezanec 
Matična številka:5814197 
TRR:01301-6030373775 
Telefon: 02 88 80-404, fax: 02 88 80 403 
E-naslov: sikrdl@r-dr.sik.si 
 
1.2 Ustanovitelj zavoda so občine:  
 
Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Naštete občine so knjižnico 
ustanovile z aktom: Odlok o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi, MUV 21/03. 
 
1.3 Zakonske podlage za delovanje Knjižnice Radlje ob Dravi – državni in lokalni zakoni, predpisi, 
akti: 
- Zakon o knjižničarstvu. UL RS 87/2001, 96/2002                                                               
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. UL RS 96/2002                                                     
- Zakon o zavodih. UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00                                                                                           
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. UL RS 73/03                                               
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. UL RS 88/03                                                        
- Pravilnik o razvidu knjižnic. UL RS 105/03                                                                      
- Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. UL RS 42/2004                                     
- Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva. NUK/13.6.2003                            
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. UL 19/2003                          
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. UL RS 29/2003                                                        
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu. UL RS 68/2008                                                          
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. UL RS 94/2004                                                  
- Zakon o javnih uslužbencih. UL RS 65/2008 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in spremembe. UL RS 120/2008 
- Kolektivna pogodba za javni sektor. UL RS 57/2008 
- Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, UL RS 88/2008 
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega 
prava s področja kulture UL RS 7/2009 
- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti, UL RS 9/2 
-           Standardi za splošne knjižnice. Ministrstvo za kulturo 2005                                                   
- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995        
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju. UL RS 23/04, 71/04                   
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju. UL RS št. 73/05 in spremembe              
- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi (MUV 21/2003) 
- ostali zakonski predpisi, ki jih moramo spoštovati na področju svojega delovanja.                                           
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1.4 Organizacija Knjižnice Radlje ob Dravi 
 

Knjižnica Radlje ob Dravi ima organizirano knjižnično mrežo, s katero skrbi za uresničevanje 
knjižnične dejavnosti na območju občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na 
Pohorju, to je za skupno 16.280 prebivalcev (stanje po 1.7.2011). 
Osrednja knjižnica je Knjižnica v Radljah ob Dravi, kjer poteka glavnina strokovnega in upravno-
administrativnega dela – tu je tudi sedež knjižnice. Krajevne knjižnice so na Muti, v Vuzenici, Podvelki 
in Ribnici na Pohorju ter izposojevališče na Kapli. 
 
Prebivalci po občinah na območju, za katero izvaja Knjižnica Radlje ob Dravi knjižničarsko dejavnost: 
 

Število prebivalcev po občinah;vir: Stat. urad RS, 
stanje po 1.7.2011

Muta
3512

Radlje
6295

Vuzenica
2711

Podvelka
2543

Ribnica na Poh.
1219

 
 
1.5 Predstavitev odgovornih oseb 
 
-  direktorica Slavica Potnik; 
- svet zavoda (trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki uporabnikov in trije predstavniki 
zavoda). 
 
2 Cilji in sporočila 
 
V osnovi  je dejavnost knjižnice namenjena 
- kulturni vzgoji in zadovoljevanju kulturnih potreb prebivalcev na svojem območju in tako omogoča 
odraslim, mladini in otrokom, da se s pomočjo najrazličnejšega gradiva in drugih oblik zapisov 
seznanjajo z dosežki preteklega in sedanjega človekovega znanja in kulture, 
- izobraževanju in vzgoji, 
- hitremu in kvalitetnemu informiranju ter 
- organizaciji prostega časa. 

 
Cilj knjižnice je čimbolj popolno in čimbolj neposredno posredovati informacije, znanje in kulturne 
dobrine, da bi: 
- dopolnjevali šolsko znanje, 
- se samoizpopolnjevali v znanju, 
- večali vednost o življenjskih vprašanjih, ki pomagajo posamezniku pri njegovem uveljavljanju v družbi, 
družini in v krogu sodelavcev, 
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- se navajali na uporabo različnih medijev, 
- poglabljali estetsko doživljanje, 
- spodbujali domišljijo, 
- predstavili svoje storitve drugim, 
- doživljali kvalitetno sprostitev, 
- se veselili igre in ustvarjalnosti v družbi svojih vrstnikov. 
 
Za dosego vseh ciljev moramo  
- razvijati mrežo knjižnic in izposojevališč na svojem območju, da bodo imeli prebivalci 
območja, za katerega delujemo, dostop do knjižničnega gradiva, 
-   pridobivati knjižnično gradivo in oblikovati knjižnično zbirko, ki bo v vsaki knjižnici ustrezna 
tako po strukturi, kot po aktualnosti in obsegu,  
- obdelati in pripraviti podatke o gradivu v knjižnični zbirki tako, da bodo v največji meri v 
pomoč uporabnikom in strokovnim delavcem pri iskanju gradiva in informacij o njem, 
-   poslovati z uporabniki v času, ki je zanje najbolj ugoden in primerno obsežen glede na obisk, 
-  poskrbeti za prostorske pogoje, da bodo dovolj veliki za postavitev knjižničnega gradiva in 
komunikacijsko opremo, ki je nujna za dostop do informacij, 
-  nabaviti komunikacijsko, računalniško in programsko opremo, potrebno za obiskovalce 
knjižnice in razviti kvalitetno informacijsko službo, 
- razvijati še dodatne dejavnosti, ki nam jih nalaga  Zakon o knjižničarstvu, katerih cilj je 
vzpodbujanje bralne kulture in vključitev čim več prebivalcev v uporabo storitev, ki jih zavod ponuja. 

 
Naše delo je v veliki meri odvisno od naših uporabnikov, ki prihajajo v vse naše enote z različnimi 
potrebami, ki jih deloma lahko predvidimo, v celoti pa nikoli ne. Prav tako se naša ponudba spreminja 
in prilagaja v odvisnosti od sprememb v družbi. Od naše prilagodljivosti in sledenja spremembam je 
pogosto odvisna tudi naša uspešnost in učinkovitost. 
 
Glede na omejitve pri sredstvih moramo natančno in skrbno izdelati načrt razvoja in porabe sredstev, 
ga vsako leto uskladiti z vsemi petimi občinami, saj je realizacija našega načrta v celoti odvisna od 
posluha posameznih lokalnih skupnosti. 
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POSEBNI DEL 
 
 
3 OCENA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi z enotami v Vuzenici, Muti, Podvelki, Ribnici na Pohorju ter z 
izposojevališčem na Kapli je v letu 2011 uspešno opravila svoj začrtan program dela v okviru 
danih možnosti. Vse občine ustanoviteljice knjižnice Radlje so v letu 2011 prispevale svoje 
deleže za nemoteno poslovanje knjižnice.  
 
4 LETNI PRIRAST  KNJIŽNIČNEGA GRADIVA in KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
 
4.1 LETNI PRIRAST GRADIVA 
 
V letu 2011 smo kupili skupno 3.704 enot knjižničnega gradiva, v zameno pridobili 10 enot, v dar 
pa smo prejeli 546 enot. V letu 2010 smo kupili 4.022 enot knjižničnega gradiva, v dar (vključno z 
zameno) pa smo prejeli 278 enot.  
 
Prirast gradiva v letu 2011 po oddelkih knjižnice: 
 

    Nakup Zamena Dar Skupaj 

RADLJE naslovi 1433 5 214 1650 

  izvodi 1474 5 242 1721 
MUTA naslovi 728 0 100 827 

  izvodi 755 0 104 859 

VUZENICA naslovi 519 3 40 561 

  izvodi 534 3 41 578 
PODVELKA naslovi 558 0 115 673 

  izvodi 569 0 126 695 
RIBNICA naslovi 260 2 33 295 

  izvodi 263 2 33 298 
POTUJOČA naslovi 105 0 0 105 

  izvodi 109 0 0 109 

SKUPAJ naslovi 2324 10 436 2762 

  izvodi 3704 10 546 4260 

 
Prirast gradiva v letu 2011 - po vsebini 
 

  
Strokovno 

gradivo 
(naslovi) 

% od vseh 
naslovov 

Leposlovje 
(naslovi) 

% od vseh 
naslovov 

Za otroke in 
mladino 
(naslovi) 

% od vseh 
naslovov 

Vsi naslovi 

Radlje 937 57 713 43 497 30 1.650 

Muta 376 45 451 55 370 45 827 

Vuzenica 208 37 353 63 239 43 561 

Podvelka 260 39 413 61 263 39 673 

Ribnica 109 37 186 63 159 54 295 

Potujoča 94 90 11 10 4 4 105 

Skupaj 1.586 57 1.176 43 935 34 2.762 
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Prirast 2011 Izvodi Naslovi 
% 

strokovne 
literature 

% 
leposlovja 

% mladin.  
literature 

% literature 
za odrasle 

Knjižnica  
Radlje ob Dravi 

4.260 2.762 57 43 34 66 

 
 
Nakup knjižničnega gradiva se je v letu 2011 zmanjšal za 9,2 % v primerjavi z nakupom v 
prejšnjem letu, namenskih sredstev za nakup gradiva je bilo 9,5 % manj kot leto prej. Povišala so 
se samo sredstva Ministrstva za kulturo in sicer za 8,9 % v primerjavi z letom 2010. Občine so za 
nakup gradiva prispevale 3 % manj sredstev kot v letu 2010, v letu 2010 pa 10 % manj kot v letu 2009. 
Iz podatkov je razvidno, da lokalne skupnosti, ki že tako namenijo za gradivo malo sredstev, namenjajo 
sredstev iz leta v leto manj. Že sedaj nam je bilo težko približevanje minimalnemu standardu, v 
prihodnje bo ob nespremenjeni politiki občin to domala nemogoče. V letu 2010 iz lastnih prihodkov (od 
članarin in zamudnin) nismo prispevali za nakup gradiva nobenih sredstev. Vse prihodke smo porabili 
za delovanje knjižnice. V letu 2011 je bila tudi višja povprečna cena gradiva, ki je za kos znašala 19,20 
€, torej 3,3 % več kot v letu 2010. 
 
Nižja sredstva in manjši nakup gradiva je tudi eden od razlogov, da celoten prirast knjižničnega 
gradiva po strukturi (vsebini) odstopa od priporočenih meril za več kot dva odstotka, kot je po 
pravilniku dopuščeno; 12. člen Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe namreč predvideva, da letni prirast knjižničnega gradiva sestavlja: 60% naslovov strokovnega in 
40 % naslovov leposlovnega gradiva, ob čemer se upošteva, da je otrokom in mladini namenjeno 30% 
naslovov gradiva v okviru letnega prirasta. Pravilnik dopušča do 2 % odstopanja.  
Razlogi za večja odstopanja v krajevnih knjižnicah, s katerimi je seznanjeno tako Ministrstvo za kulturo 
kot strokovna služba Center za razvoj knjižnic preko letnih poročil, pa izhajajo tudi iz prepoznanih 
potreb v okolju, kjer knjižnica deluje in čim bolj racionalne in smotrne uporabe namenskih sredstev za 
nakup gradiva. S spremljanjem potreb v okolju in zagotavljanjem ustrezne knjižnične zbirke glede na 
ugotovitve, ne glede na določena priporočila, ustrezno izpolnimo našo osnovno nalogo po Zakonu o 
knjižničarstvu in Odloku o ustanovitvi. Dodaten argument pri nakupu manj strokovnega gradiva je 
bližina območne knjižnice na Ravnah, ki ustrezno izpolnjuje nalogo zagotavljanja strokovne literature 
za vso območje svojega delovanja.  
V krajevnih knjižnicah Knjižnice Radlje ob Dravi je zato manj nakupa strokovne literature in več nakupa 
leposlovja, več nakupa gradiva za otroke in mlade ter manj nakupa neknjižnega gradiva ter periodike – 
revij in časopisov, saj niso povsod izpolnjeni pogoji niti za hranjenje tovrstnega gradiva, niti za uporabo 
tega gradiva v knjižnici. Gradivo za otroke ter mladino in leposlovje pa sta v povprečju cenejši od 
strokovnega gradiva za odrasle.   
 
Nakup gradiva je torej v letu 2011 nižji, kot v letu prej (228 enot gradiva na 1000 preb., v letu 
2010 pa 246 enot na 1000 preb.), celoten prirast gradiva pa je zaradi podarjenih knjig skoraj 
enak: v letu 2011 262 enot gradiva na 1000 preb., v letu 2010 pa 263 enot na 1000 preb.), s čimer 
je dosežen minimalni prirast gradiva, kot ga predvideva Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe (222 enot gradiva na 1000 prebivalcev + periodika). Ob tem pa v knjižnicah 
Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju knjižnične zbirke ne dosegajo standarda glede na sestavo, 
aktualnost in obseg in bi morali v teh knjižnicah prirast po priporočilih standarda, veljavnega od 2005, 
povečati letno za vsaj 400 izvodov knjig na 1000 prebivalcev in najmanj 40 izvodov neknjižnega 
gradiva na 1000 preb., pri čemer se z ustrezno nabavno politiko uravnavajo razmerja za knjižnično 
zbirko.  
V vsakoletnih predlogih finančnih načrtov OBČINE USTANOVITELJICE OPOZARJAMO NA 
VIŠANJE SREDSTEV, NAMENJENIH ZA NAKUP GRADIVA, saj le z aktualno ponudbo gradiva, ki 
ga je za uporabnike tudi dovolj, je lahko knjižnica resnično dovolj zanimiva in obiskana. 
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Iz grafa je razviden celoten prirast  gradiva (nakup in dar) po oddelkih knjižnice in sicer za 
pretekla tri leta: 2009, 2010 in 2011:  
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Iz spodnjega prikaza je razviden nakup knjižničnega gradiva v zadnjih treh letih.  
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4.2 KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
 
Knjižnična zbirka se oblikuje po strokovnih smernicah. Ustrezati bi morala tako po obsegu (3,7 enote 
gradiva na prebivalca), po strukturi, oziroma vsebini kot tudi po aktualnosti. Prirast gradiva je 
najpomembnejši dejavnik za učinkovito aktualizacijo zbirke ter oblikovanje zbirke po strukturi. Prav tako 
pa ima pomembno vlogo pri oblikovanju zbirke odpis gradiva.  
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Knjižnične zbirke v posameznih krajevnih knjižnicah, stanje 31.12.2011: 
 
 število enot v zbirki število enot na 

prebivalca 
Knjižnica Radlje ob Dravi 35.119 5,58 
Knjižnica Muta 13.157 3,75 
Knjižnica Vuzenica 13.178 4,86 
Knjižnica Podvelka 7.620 3,00 
Knjižnica Ribnica na Pohorju 3.273 2,68 
Potujoča knjižnica 5.008  
Zbirka skupaj 77.355 4,75 
 
 
Kot je razvidno iz tabele ima Knjižnica Radlje ob Dravi kot celota po obsegu povsem ustrezno zbirko, 
saj Pravilnik o pogojih za delovanje knjižnice kot javne službe določa, da: »Splošna knjižnica ima 
ustrezen obseg gradiva, če ima v osrednji, krajevnih in potujočih knjižnicah skupaj najmanj 3,7 enote 
gradiva na prebivalca svojega območja …«, vendar na našem območju kljub učinkoviti med-oddelčni 
izposoji, dobremu delovanju mreže in kroženju gradiva med knjižnicami, ne moremo dovolj učinkovito 
zadovoljiti uporabnikov knjižnice. Pravilnik je veljaven od leta 2003, komunikacijske poti pa so se v tem 
času tako skrajšale, da njegova določila ne zadoščajo več dejanskim potrebam in stanju na terenu. 
Zaradi tega zagovarjamo, da bi morala vsaka krajevna knjižnica v svoji zbirki imeti vsaj 4 kose gradiva 
na prebivalca in dodatno neknjižno zbirko ter zbirko revij in časopisov (kot to določajo Standardi za 
splošne knjižnice 2005-2015), da bi bila v svojem okolju aktualna in učinkovita. V oblikovanju 
posameznih zbirk tako sledimo svojim prepričanjem, ki izhajajo iz poznavanja okolja in gradimo zbirke 
počasneje, kot bi si želeli mi in naši uporabniki. V skladu z našimi načrti tudi odpisujemo manj gradiva, 
sploh v knjižnicah, kjer je prirast gradiva manjši in tam, kjer imajo knjige še dovolj prostora na knjižnih 
policah. Zbirka je sicer manj aktualna, je pa vsekakor pestrejša in številčnejša. Nekatere knjižnice, kot 
na primer knjižnica v Vuzenici pa zaradi prostorske situacije zahtevajo reden in številnejši odpis 
gradiva. 
 
Pri odpisu gradiva se ravnamo po strokovnih navodilih, ki jih je izdala strokovna služba NUK-a, po 
lastnih merilih in po statističnih podatkih o aktualnosti gradiva.  
 
V letu 2011 smo opravili tudi izredni odpis gradiva kot posledico inventure gradiva v knjižničnih 
zbirkah, ki smo jo opravljali v juliju. Inventuro knjižničnega gradiva moramo opraviti vsakih 5 let, v 
Knjižnici Radlje ob Dravi jo opravljamo za vse enote hkrati. Iz tega razloga zapremo knjižnice za 
določeno število dni, v letu 2011 je bila knjižnica zaprta 7. in 8. julija ter v soboto, 9. julija. 
 
Rezultati inventure knjižničnega gradiva 2011: 
 
 število enot v zbirki odpisano gradivo po inventuri 

2011- število enot 
delež odpisa zaradi inventure 
glede na zbirko v % 

Knjižnica Radlje ob Dravi 35.119 138 0,39 
Knjižnica Muta 13.157 48 0,36 
Knjižnica Vuzenica 13.178 97 0,74 
Knjižnica Podvelka 7.620 12 0,16 
Knjižnica Ribnica na Pohorju 3.273 12 0,37 
Potujoča knjižnica 5.008 24 0,48 
Zbirka skupaj 77.355 331 0,43 
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Rezultati inventure so pokazali, da znaša inventurni primanjkljaj 331 kosov gradiva, ki so bili kakorkoli 
odtujeni iz knjižnic v zadnjih petih letih. Ker je inventurni primanjkljaj izražen v odstotkih pod 1 % 
knjižnične zbirke, smatramo rezultat za dokaj dober. Seveda pa nam je žal za vsak kos gradiva, ki je bil 
na neznan in nekaznovan način odtujen iz knjižnice. Bolj zaskrbljujoč je podatek o stanju v knjižnici 
Vuzenica, kjer je delež že približan 1 %. V knjižnici v Vuzenici je nadzor nad uporabniki in obiskovalci 
težje izvajati, v veliki meri tudi zaradi prostorske stiske in krajših časovnih terminov, ko je uporabnikov v 
knjižnici naenkrat zelo veliko (od koncu pouka in podobno). Ob nespremenjenih osnovnih pogojih sami 
strokovni delavci na tem področju ne bomo mogli kaj dosti izboljšati. 
 
 
5 OBISK, IZPOSOJA, OBRATOVALNI ČAS in ČLANSTVO  
 
5.1 OBISK in IZPOSOJA v letu 2011 
 
Knjižnico Radlje in njene enote je v letu 2011 obiskalo 77.986 uporabnikov; drugače povedano: 
uporabniki so knjižnico obiskali 77.986 krat, kar je spet več kot v letu 2010, ko je bilo obiska 73.320, 
primerjalni indeks znaša 106. V letu 2011 smo izposodili 169.243 enote gradiva, v letu 2010 pa 
158.669 enot, torej smo izposodili več gradiva, indeks povečanja  je 107.  
 
Obisk in izposojo v Knjižnici Radlje ob Dravi nazorno prikazujeta spodnja grafa: 
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Obisk se je v primerjavi z letom 2010 povečal v štirih enotah knjižnice: za 2 % v Radljah, za 17% v 
Ribnici na Pohorju, občutneje v knjižnici v Vuzenici (za 23%) in močno v Podvelki (za 108 %). Domala 
enak je ostal na Kapli, v knjižnici Muta pa se je po lanskem povišanju spet močneje znižal ( za 19 %). 
Povečan obisk in izposojo v knjižnici Vuzenica smo še vedno pričakovali, vendar so rezultati nad 
pričakovanji. Najbolj nas je presenetilo dogajanje v knjižnici Podvelka, kjer smo zagotovo pričakovali 
povečanje tako obiska kot izposoje po preselitvi v nov prostor, vendar je povečanje nad vsemi našimi 
pričakovanji. Obisk je dvakratnik v primerjavi s prejšnjim letom, izposoja gradiva pa dva in pol-kratnik 
izposoje leto prej.  
 
Izposoja gradiva se je nekoliko povišala v osrednji knjižnici Radlje (za 3 %), močno v Ribnici na 
Pohorju (za 18%) in za 159 % v knjižnici v Podvelki. V ostalih oddelkih je izposoja ostala na približno 
enaki ravni, z znižanjem od 4 do 2 %  v posamezni krajevni knjižnici.  
Na povečanje v posameznih knjižnicah je zagotovo vplivalo tudi povečanje odpiralnega časa, ki smo ga 
izvedli s 1.5.2011, ko smo v knjižnici Podvelka povečali odpiralni čas zaradi preselitve knjižnice in 
ustreznih pogojev ter v knjižnici Vuzenica in Ribnica na Pohorju, ki sta bili po podatkih iz preteklih let že 
kar nekaj časa najbolj obremenjeni knjižnici, ko smo primerjali podatke o številu izposojenih enot in 
številu uporabnikov na uro odpiralnega časa.  
Porast izposoje je zelo razveseljiv, ker je najbolj viden odraz ustreznosti naše nabavne strategije in 
prožnosti naše knjižnične mreže.  
Obisk in izposoja se torej večata v skoraj vseh oddelkih knjižnice, najbolj seveda v Podvelki, ki 
je doživela dobeseden preporod po preselitvi iz zares slabih v optimalne pogoje delovanja. Na 
povečanje obiska in izposoje je zagotovo vplivalo povečanje odpiralnega časa v Vuzenici in 
Ribnici na Pohorju. Upad obiska v knjižnici Muta je večji kot običajna nihanja, vzrok pa je 
najverjetneje kompleksnejši in ga v knjižnici raziščemo na podlagi podrobnejših podatkov o 
strukturi obiskovalcev. Izposoja namreč ni upadla sorazmerno z obiskom. Iz podatkov o obisku 
in izposoji je razvidno, da je interes za obisk knjižnice povečan iz leta v leto, k čemur pripomore 
tudi naša aktivnost na področju organizacije različnih dejavnosti in prireditev. 



Knjižnica Radlje ob Dravi: LETNO POROČILO 2011 

 12 

5.2       OBRATOVALNI ČAS knjižnice v letu 2011 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi je bila za uporabnike odprta skupno 3.659 ur. Čas tedenske odprtosti se je 
povečal 1.5.2011 v knjižnici Podvelka z 2 na 6 ur, v knjižnici Vuzenica s 6 na 8 ur in v knjižnici Ribnica 
na Pohorju s 3,5 na 6 ur. V ostalih oddelkih knjižnice je odpiralni čas ostal enak. 
 
Čas odprtosti posameznega oddelka knjižnice in število izposojenih enot ter število obiskovalcev v 
časovni enoti so pomembni kazalci obremenjenosti oddelkov. V knjižnici Vuzenica in Ribnica na 
Pohorju je bilo po podatkih iz preteklih let razvidno, da je povečanje odpiralnega časa nujno. Kljub 
temu, da se število redno zaposlenih ni povečalo, smo z notranjo reorganizacijo dela in s skrbnim 
načrtovanjem odprtosti uspeli povečati odpiralni čas. Odpiralni čas je poleg ostalih osnovnih pogojev 
kot sta lokacija in ustreznost prostora za knjižnično dejavnost, ključni pogoj za dostopnost do 
knjižničnih storitev. Zato bi bilo potrebno v prihodnosti stremeti po povečanju odpiralnih časov v vseh 
krajevnih knjižnicah, sploh tistih, ki že imajo ustrezne prostorske pogoje. Brez dodatnih kadrov pa je 
odpiralne čase vedno težje povečati, sploh na dodatne dneve, ker v vseh enotah knjižnice za izposojo 
skrbi 4,4625 zaposlenih strokovnih delavk (po deležih zaposlitve), oziroma 5 oseb, ki niso vse 
zaposlene za polni delovni čas.  
 
Stanje odprtosti, izposoje in obiska v letu 2011  po oddelkih knjižnice je razvidno iz spodnje 
tabele:  
 

 RADLJE MUTA VUZENICA PODVELKA  
RIBNICA NA 
POHORJU 
 

KAPLA  
KNJIŽNICA 
SKUPAJ 

Odprto letno 
v urah 

2162 612 322 230 239 94 3.659 
Izposoja na 
uro 

44 42 53 43 79 18 46 
Obiskovalcev 
na uro 

15 15 24 18 22 12 17 

 
 
5.3 ČLANSTVO 
 
V letu 2011 smo pridobili 354 novih članov, aktivnih je sedaj 3102 članov. Vpis novih članov se je v 
primerjavi z lanskim letom povišal kar za 18 %. Povečalo se je tudi število aktivnih članov za dobre 3 
%, kar je nedvomno uspeh, saj se število članov, ki so vsaj enkrat v letu obiskali knjižnico spet 
povečuje. Nekaj je k vpisu novih članov zagotovo doprinesla uvedba nove članske izkaznice, ki je za 
člane ob obisku knjižnice obvezna in neprenosljiva, največ pa vztrajno prepričevanje članov, da je 
nujen vpis posameznega člana in da »družinska izkaznica« ni mogoča, ter da kljub več izkaznicam in 
več članom v družinah njihov obisk in uporaba knjižničnih storitev ni nič drugačna ali za njih 
zahtevnejša.  
 
Stanje aktivnih članov po naših občinah v letu 2011: 
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Standardi za knjižnice predvidevajo, da naj bi imele knjižnice na svojih območjih včlanjenih in aktivnih 
vsaj 40% prebivalstva in vsaj 60% mladine do 15. leta. 
 
V Knjižnico Radlje ob Dravi je včlanjenih 19 % prebivalstva. Podatki izkazujejo, da je največ aktivnih 
članov na prebivalca v občini Radlje (35 %), najmanj pa v občini Podvelka (15 %). V naslednjih letih 
bomo dvigu aktivnosti tudi drugod posvetili še več pozornosti in energije. Na tem področju lahko veliko 
storimo z osebnimi kontakti in posredno predstavitvijo knjižnične dejavnosti, ki jo obiskovalci bolje 
spoznajo, ko se nam pridružijo na raznih dejavnostih in prireditvah. Nizka aktivnost je izkazana 
predvsem v oddelkih, kjer je teh dejavnosti iz različnih razlogov  manj.  
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Pri otrocih in mladih do 15. leta starosti je slika drugačna. Razen v občini Podvelka, kjer je aktivnih 
članov le 34 % od vseh mladih in otrok in v občini Muta, kjer je ta delež 57 %, je v ostalih občinah delež 
višji od 60 %, kot predvideva pravilnik. V občini Radlje je registriranih aktivnih članov kar 80 % vse 
mladine, v Ribnici na Pohorju 76 % in v Vuzenici 64 %. Ker je to populacija, ki je po zakonskih 
določbah oproščena članarine, je večja aktivnost te populacije najverjetneje povezana z manjšo 
aktivnostjo drugih članov. V knjižnici namreč ne beležimo čisto realnih podatkov o uporabnikih 
knjižnice. Sploh v krajevnih knjižnicah in izposojevališčih je situacija glede vpisovanja novih članov, ki 
dejansko obiskujejo knjižnico in si izposojajo gradivo tudi na dom, slabša. V zadnjih dveh letih smo se 
aktivneje lotili tega problema in povečan vpis novih članov že izkazuje uspeh na tem področju, še 
vedno pa so ustrezni pogoji v knjižnici osnovni pogoj za razvoj ustrezne knjižnične dejavnosti, ki se 
izkazuje tudi v deležu aktivnih članov. Pomembno dejstvo, ki ga standardi in predpisi ne upoštevajo, je 
tudi specifično okolje. V naših občinah je malo strnjenih naselij, torej je razseljenost prebivalstva velika. 
Prav tako standardi ne upoštevajo strukture prebivalstva, ki je v večjih mestih popolnoma drugačna, kot 
na podeželju, merila pa ostajajo za vsa okolja enaka. 
Glede na skromna sredstva, ki jih letno namenjamo za reklamo knjižnice in naših storitev, smo precej 
omejeni pri pridobivanju novih članov na povsem tržni način (z nagradami in ugodnostmi za nove 
člane), pa vendar bomo morali razmisliti tudi o takšnem načinu materialnega motiviranja potencialnih 
članov, ki je povsem podrejen potrošniški logiki sodobne družbe. Znesek za letno članarino v 
Knjižnici Radlje ob Dravi je eden najnižjih v Sloveniji in je v letu 2011 znašal 5 ali 8 €, pomeni pa 
možnost za neomejeno izposojo gradiva tako v knjižnici kot na dom. Glede na nizek vpis, nizko 
aktivnost članov in nizko članarino, smo že tudi v naši knjižnici razmišljali o brezplačnem članstvu, ki pa 
po izkušnjah nekaterih knjižnic tudi ne reši vseh problemov, pogosto prav nasprotno: nastanejo novi, ki 
so povezani z občutkom popolne neobveznosti, kar se lahko pozna pri odnosu do gradiva, do rokov za 
vračilo gradiva in nasploh do spoštovanja pravilnika o poslovanju knjižnice.   
 
Gibanje števila aktivnih članov v zadnjih petih letih po oddelkih knjižnice Radlje: 
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Iz podrobnejših analiz podatkov o obiskih knjižnice in aktivnosti članov po posameznih oddelkih je 
razvidno, da je naša mreža dobro organizirana in da kljub pomanjkanju aktualnega gradiva le-to po 
zaslugi knjižničarjev učinkovito kroži med oddelki. Učinkovitost in dobro delovanje knjižnične mreže 
se izkazuje z dejstvom, da so uporabniki v veliki meri aktivni tudi v ostalih oddelkih knjižnice, ne samo v 
tistem, v katerem so vpisani.  
 
6 KULTURNE IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 
V letu 2011 smo imeli v naših knjižnicah 244 prireditev za otroke ter 131 za odrasle, v letu 2010 
pa 264  in  137. 
Vseh prireditev se je udeležilo 7756 otrok in mladine in 9265 odraslih, leto poprej pa 7842 in  
7446. Skupno je v letu 2011 prireditve obiskalo 17.021 otrok, mladine in odraslih.  
Cilj knjižnice ni povečevanje števila prireditev, kar niti ne moremo uresničevati ob nespremenjenih 
kadrovskih in materialnih možnostih. Knjižnica stremi h kvalitetni pripravi in izvedbi tistih dejavnosti, ki 
so v naših okoljih dobrodošle za ciljne populacije, katerim so namenjene. Prednost dajemo 
dejavnostim, s katerimi spodbujamo k branju in razvoju bralnih sposobnosti. Seveda pa se trudimo 
izbrati takšne prireditve in oblike dejavnosti, ki so v našem okolju potrebnejše. 
  
Prireditve v knjižnici Radlje ob Dravi v letu 2009, 2010 in 2011 po vrstah, namembnosti in številu 
obiskovalcev: 
 

PRIREDITEV 
ŠT. PRIRED. 

2009 
ŠT. PRIRED. 

2010 
ŠT. PRIRED. 

2011 
OBISK 

PRIRED. 2009 
OBISK 

PRIRED. 2010 
OBISK 

PRIRED. 2011 

Obisk razstav 21 30 29 7543 7787 9840 

Odprtja razstav, vodeni ogledi razstav 12 27 7 767 934 325 

Ure pravljic 60 84 79 1422 1576 1612 

Videoure 27 27 15 214 336 290 

Srečanje z ustvarjalci 5 3 3 473 294 301 

Potopisi 3 5 7 172 254 347 

Predstavitveni ogledi knjižnice 2 3 1 84 79 180 

Vrtec, OŠ na obisku 64 69 65 1408 1572 1471 

Ustvarjalne delavnice 22 12 10 252 219 119 

Ustvarjalna srečanja 24 24 24 271 334 338 

Bralno-pogovorna srečanja 12 10 20 87 77 174 

Predstavitve knjig, literarni večeri za odrasle 4 7 3 132 200 109 

Projekt za sedmošolce: Rastem s knjigo 5 8 10 127 138 268 

Projekt za dijake: Branje je žur 1 1 0 31 31 0 

Projekt za osnovnošolce :čajanke s knjigo 6 5 5 170 225 230 

Predstavitve, predavanja 2 2 5 67 49 114 

Tečaji, izobraževanja v okviru vseživljenjskega 
učenja 22 28 50 279 479 673 

Knjižna uganka 24 24 42 192 192 630 
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Joga 9 32 0 99 512 0 

SKUPAJ 325 401 375 13.790 15.288 17.021 

 
 
Nekatere dejavnosti, ki jih izvajamo in razvijamo prav z namenom SPODBUJANJA BRANJA: 
1) V sodelovanju z Osnovno šolo Muta izvajamo čajanke s knjigo, v kateri sodeluje skupina učencev 
in mentorica. Branju knjige na določeno temo sledi pogovor o temi s povabljenim gostom. 
Osnovnošolcem je tak način všeč, nam pa tudi, saj nam daje možnost razvijanja dobrih odnosov na 
področju organizacije dejavnosti, ki so v dobro širši skupnosti. 
2) Za osnovnošolce in dijake srednje šole pripravljamo projekt Rastem s knjigo, ki je sicer spodbujen s 
strani Ministrstva za šolstvo in šport in Ministrstva za kulturo, glavno delo pa opravimo splošne 
knjižnice – v sodelovanju z osnovnimi šolami na našem območju. Sedmošolci z vseh osnovnih šol na 
našem območju in dijaki prvih letnikov srednje šole na Muti nas obiščejo v dogovorjenem terminu in pri 
nas preživijo vsaj dve uri. Program, ki ga izvedemo zajema tako spodbude za branje, odgovarjanje na 
anketo, seznanjanje z osnovnim znanjem o organiziranosti knjižnic, poslovnikom in pogojih članstva ter 
osnove informacijskega opismenjevanja s poudarkom na samostojnem iskanju gradiva po 
računalniškem katalogu in dostopanju do knjižnice od doma. 
3) V jeseni 2010 smo začeli izvajati bralno značko za odrasle Korošci pa bukve beremo. Pod 
skupnim nazivom in pod podobnimi pogoji izvajamo bralno značko vse koroške splošne knjižnice. 
Odziv in prijava sta bila v prvih dveh letih zelo dobra. Zagotovo je ta projekt skrbi za bralno kulturo v 
našem okolju projekt s prihodnostjo. Na začetku in na koncu trajanja branja za bralno značko povabimo 
pisatelja, v letu 2011 smo bralno značko zaključili z Azro Širovnik, začeli pa s Ferijem Lainščkom. 
4) Projekt približevanja knjige in knjižnice starejšim in invalidnim osebam. V ta namen 
označujemo gradivo z večjim tiskom z dobro vidno nalepko, posodabljamo zbirko zvočnih knjig, nudimo 
lupe za uporabo v knjižnici. V knjižnico tudi vztrajno vabimo starejše in invalide v povezavi z društvom 
Drava, pri dogovarjanju za obiske nas ovira dejstvo, da v nekaterih knjižnicah za gibalno ovirane nismo 
dostopni, saj nimamo možnosti dostopa z dvigalom.  
5) V okviru približevanja knjige starejšim izvajamo bralno-pogovorna srečanja v povezavi z domom 
za starejše občane Hmelina in v sodelovanju z društvi upokojencev in invalidov. V letu 2011 smo 
uspešno sodelovali z društvom upokojencev Radlje in Muta, ki so si takšne dejavnosti želeli. Da je 
dejavnost približana udeležencem, jo izvajamo v njihovem okolju, torej v domu Hmelina in v prostorih 
društev. 
6) Tudi v letu 2011 smo označili nagrajene knjige slovenskih avtorjev, kar je dodatna informacija, ki 
pomaga pri izboru gradiva in spodbuda za branje slovenskih avtorjev. 
7) Na spletni stani urejamo rubriko Knjižničarji priporočamo. V tej rubriki se nahajajo krajše vsebine 
in priporočila predvsem leposlovnega gradiva. Priporočila bomo v drugačni obliki v prihodnje še 
razširili. 
8) V juliju in avgustu smo tako za mlade, kot za odrasle pripravili počitniška presenečenja. To so bili 
zavoji knjig, ki so jih obiskovalci odprli šele doma in tako prebrali tudi kaj drugega, kot bi si sami izbrali 
s knjižnih polic. 
9) Pravljične ure ob knjigah smo izvajali predvsem v knjižnicah, pa tudi po vrtcih. S pravljico smo 
obeležili vsak knjižni praznik, se povezali z vrtci, jim ponudili sodelovanje. Pravljične ure so dobro 
obiskane in sprejete po vseh knjižnicah v mreži.  
10) V letu 2011 smo začeli s pripravami rednih mesečnih tematskih razstav v dveh sklopih. Prvi se 
nanaša na spominske dneve ali pomembne dogodke v tekočem mesecu, drugi pa na slovenske 
avtorje, ki so se rodili v tekočem mesecu. Tematska razstava sporoča, pojasni in opozori na dogodke, 
dopolnjena s knjigami pa seveda ponudi v branje več o temi. Ob uvedbi rednih mesečnih tematskih 
razstav smo ohranili prejšnjo prakso tematskih razstav, tako še vedno razstavljamo na pomembnejše 
sezonske teme in izpostavljamo gradivo, ki je v določenem obdobju bolj iskano. Prav tako pripravljamo 
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razstave ob praznikih, ki so povezani s knjigo (slovenska izvirna slikanica, mednarodni dan otroških 
knjig, kulturni dan, dan reformacije, slovenski dnevi knjige). 
 
Dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru Centra vseživljenjskega učenja (CVŽU) kot konzorcijski 
partnerji zavoda Mocis: 
 
Septembra 2008 smo podpisali pogodbo o sodelovanju v projektu vseživljenjskega učenja. Po tej 
pogodbi smo se obvezali izvajati razne oblike izobraževanja in sicer predvsem za starejše in 
nezaposlene, saj so ta izobraževanja za udeležence brezplačna. Tako smo v letu 2011 izvedli tri tečaje 
uporabe računalnika za starejše, dva tečaja nemškega jezika, delavnico masaže hrbta in telesa, dve 
predavanji o zdravilnih zeliščih in tri predavanja o okenskih in balkonskih zasaditvah rož. Delavnice in 
izobraževanja so bila različno dolga v številu ur in dni izvajanja. Izvajali smo jih na različnih lokacijah na 
območju delovanja knjižnice. Vse izobraževalne oblike so bile zelo uspešne. Tekom izvajanja delavnic 
smo si pridobili zaupanje tako udeležencev, kot tudi izvajalcev, ki jih pridobimo za sodelovanje. Zaupal 
nam je tudi udeleženec, ki je slep in se je želel v skupini učiti nemško. Udeleženec, vsa skupina in 
predavateljica so bili zadovoljni z uspehom in novo izkušnjo, ki se je izkazala za zelo dobro v več 
pogledih, kljub temu, da je terjala več truda in prizadevanja s strani predavateljice, kot tudi več strpnosti 
in potrpežljivosti s strani udeležencev. Tudi takšne dosežke štejemo med uspehe našega delovanja. V 
našem okolju obstaja resnično velik interes po permanentnem neformalnem učenju in pridobivanju 
novih znanj. Zadnje dejavnosti CVŽU bomo izvajali še v spomladanskem času v letu 2012, ko se 
pogodba izteče. 
 
Tudi pri organizaciji ostalih prireditev, kot so razstave, potopisna in ostala predavanja, ustvarjalna 
srečanja,… vključujemo knjige kot vir informacij ali kot sredstvo za učinkovit način sproščanja ter 
razvedrila. S tem želimo poudariti pomen branja in k branju spodbujati. Na tak način želimo po svojih 
močeh prispevati k uresničitvi nacionalnih prizadevanj za dvig bralne kulture in vsakovrstne 
pismenosti.  
 
SREDSTVA za izvedbo prireditev: v letu 2011 smo pripravili in izvedli številčno manj prireditev kot v 
letu 2010, smo pa vključili več udeležencev. Hkrati smo vsebinsko popestrili dejavnosti in jih, kot si 
permanentno prizadevamo, oblikovali po meri uporabnikov in v skladu z izpostavljenimi cilji. Večina 
sredstev je vezanih na materialne stroške za pripravo prireditev ter na sredstva za samo storitev 
izvedbe. Za izvedbo prireditev smo porabili več sredstev za nakup materiala kot v letu prej in manj 
sredstev za storitve. Večina izvajalcev v letu 2011 je bila plačana po avtorski pogodbi, ki je 
najpogostejša oblika plačila za tovrstne izvedbe, žal pa tudi precej draga (prispevki znašajo kar tretjino 
neto izplačila). Stroške za izvedbo izobraževalnih oblik v okviru CVŽU (avtorski honorar in nekatere 
materialne stroške) dobimo povrnjene po pogodbi s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega 
socialnega sklada. 
 
KADRI: za izvajanje kulturnih prireditev skrbimo vsi zaposleni v knjižnici; strokovni delavci so tudi 
nosilci določenih dejavnosti, v veliki meri pa sta izvajali dejavnosti delavki, ki sta bili zaposleni po 
programu javnih del. Plače za zaposleni po programu je prispeval Zavod RS za zaposlovanje ter 
občini Radlje ob Dravi in Podvelka.  
 
V knjižnici dojemamo svojo vlogo organizatorja kulturnih prireditev in dejavnosti kot zelo pomembno, 
saj se z raznovrstno ponudbo vključujemo v skupna kulturna prizadevanja v Dravski dolini. Nenazadnje 
na tak način povabimo v knjižnico tudi nove uporabnike in potencialne člane.   
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7 ZAPOSLENI V KNJIŽNICI 
 
Ker v knjižnici nimamo ustreznega števila strokovnih delavcev, dejavnosti ne moremo izvajati 
tako, kot to predvidevajo zakonske določbe Zakona o knjižničarstvu, Zakona o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture, Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in standardov za splošne knjižnice, ki so predpisani za 
obdobje 2005-2015.  
 
Stanje na kadrovskem področju:  
V letu 2011 je bilo v knjižnici redno, po pogodbi in projektu zaposlenih: 7,4625 delavcev, od 
tega: 1 direktor, 0,80 računovodsko-administrativnega delavca, 4,6625 strokovnih delavcev ter 2 
delavki po programu javnih del.  
 
Po sprejetem Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Radlje ob Dravi 
in kadrovskem načrtu (sprejetem novembra 2005), bi morala biti kadrovska struktura: skupaj 9,5 
delavcev, od tega: 1 direktor, 1 računovodsko-administrativni delavec, 7 strokovnih delavcev in 0,5 
čistilke. 
Stanje na področju kadrovske strukture in številčnosti redno zaposlenih knjižničnih delavcev se ni 
spremenilo vse od leta 2006, ko smo zaposlili višjega knjižničarja. 
 
Dosedanje aktivnosti za doseganje pravilnika, torej minimalnih kadrovskih pogojev:  
Po sprejetem Pravilniku in kadrovskem načrtu smo načrtovali postopno zaposlovanje strokovnih 
delavcev. Do sedaj smo zaposlili le 0,2 administrativnega delavca in namesto predvidenih 3,8 
strokovnih delavcev le enega višjega knjižničarja. Zaradi potrebnega popolnega soglasja vseh občin 
ustanoviteljic, ki s soglasjem tudi jamčijo za zagotovitev sredstev za plače zaposlenih, se je 
zaposlovanje novih strokovnih delavcev ustavilo, najprej zaradi nesoglasja Občine Muta, kasneje pa 
zaradi ekonomskih razmer v času gospodarske krize.   
 
Prihodnje aktivnosti: 
V naslednjih letih bomo z občinami ustanoviteljice vodili razgovore in spodbude k zaposlitvi še 
preostalih delavcev, vse do izpolnitve kadrovskega načrta, ki je predvidel postopno zaposlovanje 
prav zaradi porazdeljenosti finančnega bremena. Ob argumentaciji naše zahteve po novih 
zaposlitvah vedno poudarjamo, da je potrebno število zaposlenih izračunano na podlagi Pravilnika o 
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003), ki določa 
minimalne pogoje, ki jih morajo knjižnice trajno izpolnjevati. Glavni motiv za ustrezno število in 
strukturo kadrov pa seveda ni težnja po izpolnjevanju zakonskih predpisov, pač pa dejstvo, da je dovolj 
ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev ključni dejavnik pri zagotavljanju sodobne in ustrezne 
knjižnične dejavnosti. Na območju naše knjižnice se je nazorno izkazalo dejstvo, da šele zagotovljeni 
osnovni pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti, omogočajo optimalnejšo izrabo ponujene javne 
storitve (povečanje članstva, obiska, izposoje,…). Najosnovnejša pogoja pa sta: ustrezni prostori 
(ustrezna lokacija, velikost, opremljenost) in povečan odpiralni čas, oziroma odpiralni čas v času, ki je 
uporabnikom ugoden. Ob ustrezni odprtosti vseh knjižnic v mreži bi tako dosegli optimalno izrabo 
dejavnosti, ki jo kot javno službo lokalne skupnosti financirajo, ali drugače: optimalno izrabo vloženih 
sredstev.  
 
S sedanjimi kadri tega pogoja ne moremo izpolniti, kot tudi sicer knjižnične dejavnosti po kvaliteti in 
obsegu ne moremo zagotavljati v celoti. Najbolj seveda neustreznost knjižnične dejavnosti 
občutijo naši uporabniki, ki pogoje in ponudbo naše knjižnice primerjajo s pogoji in ponudbo 
drugih knjižnic v regiji ali širše. 
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8 STROKOVNO DELO 
 
V letu 2011 smo za potrebe strokovne obdelave podatkov o gradivu prevzeli iz vzajemne baze 2401 
bibliografskih zapisov. Vse podatke smo ob prenosu v svojo bazo podatkov uredili in prilagodili našim 
zahtevam in našemu stanju. Bibliografski podatki omogočajo učinkovito nadaljnje delo z gradivom: 
iskanje z iskalnimi orodji, kasnejše dopolnjevanje tako bibliografskih podatkov, kot podatkov o zalogi. 
 
Zaradi začasne odsotnosti strokovne sodelavke, ki ima licenco za kreiranje novih bibliografskih zapisov 
v letu 2011 nismo prispevali lastnih zapisov v vzajemno bazo. 
 
V letu 2011 smo kot prejšnja leta izvajali zelo omejeno domoznansko dejavnosti, skrčeno zgolj na 
zbiranje podatkov in člankov z domoznansko vsebino v papirnati ali elektronski obliki. Bibliografsko 
člankov še ne obdelamo, ker za to nimamo dovolj kadrov. 
 
V letu 2011 smo se udeležili manj strokovnih izobraževanj. Med izobraževanji smo izbirali tista, kjer je 
nižja kotizacija ali jih strokovne organizacije na področju knjižničarstva in druge knjižnice organizirajo 
brezplačno. Izobraževanja v stroki pa kljub težki ekonomski situaciji smatramo kot nujno potrebna, 
sploh v družbi, ki se hitro in nenehno spreminja, naše delo pa je v veliki meri delo z uporabniki in delo z 
novimi tehnologijami. 
  
9 PROSTORI knjižnice in OPREMA  
 
9.1 PROSTORI knjižnice 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi ima skupaj 1005 m2 uporabne površine, s tem da kar 54 % skupne površine 
meri osrednja knjižnica v Radljah. 
 
Iz tabele so razvidni podatki o površini knjižnic in izposojevališč ter število čitalniških sedežev – 
stanje v letu 2011: 
 
 RADLJE MUTA VUZENICA PODVELKA  RIBNICA NA 

POHORJU 
KAPLA  KNJIŽNICA 

SKUPAJ 
uporabna 
površina v m2 

538 187 57 145 33 45 1005 
število 
čitalniških 
sedežev 

69 10 0 10 16 2 107 

 
Število čitalniških sedežev je vsekakor nujno vezano na uporabno površino. Če v knjižnici ali 
izposojevališču ni niti enega čitalniškega sedeža, je tam tudi manj smotrn nakup revij in časopisov.  
Skratka: prostorski pogoji so osnovni pogoji in če niso izpolnjeni, tudi dejavnost ne more biti 
izvedena v polni oziroma zadostni meri.  
 
Iz tabele je razvidno, da sta knjižnici v Vuzenici in v Ribnici na Pohorju tisti, ki sta najbolj nujno potrebni 
prostorskega reševanja.  
V Vuzenici se je s selitvijo šolskega dela prej skupne knjižnice v jeseni 2008 sicer pridobilo nekaj 
prostora na knjižnih policah, pa spet ne toliko, da bi knjižne police lahko umaknili in nastali prostor 
uporabili za namestitev čitalniške mize in stolov. Pridobili smo sicer nekaj prostora, da smo tja umestili 
dva računalnika za uporabnike, še vedno pa so knjige na knjižnih policah natrpane. Knjižna stojala v 
sosednjem razredu, kjer izvajamo tudi pravljične ure in ustvarjalne delavnice, smo na željo šole namreč 
umaknili. Širitev knjižnice na sosednji razred, s čimer bi pridobili dodatnih 57 m2 površine je namreč  
vezana na pridobitev sredstev za nakup knjižničnega pohištva s strani države. Občina namreč sama ne 
more zagotoviti sredstev za opremo prostora, šola pa prostor vse do ureditve ustreznega prostora 
uporablja za izvajanje pouka. Kljub stanju na področju investicij upamo, da bomo v prihodnjih letih 
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uspeli in postopoma uredili funkcionalno knjižnico ter tako uredili občanom prijazne knjižnične prostore. 
Interes za obisk knjižnice je v Vuzenici namreč zelo velik, prav tako pa je knjižnična zbirka v Vuzenici 
zelo ustrezna po vseh kriterijih. 
V Ribnici na Pohorju, kjer je knjižnica umeščena v pritličju Vicmanove vile, načrtujejo v lokalni 
skupnosti v prihodnjih letih obnovo vile, v katero bi umestili ustrezne vsebine. Po sedanjih načrtovanjih 
bi bilo za knjižnico namenjenega več prostora kot sedaj. Najnujneje bi bilo urediti ustrezen prostor za 
čitalnico za odrasle in za otroško čitalnico. Tudi knjižnična zbirka, ki sicer počasneje raste kot drugod, 
bo potrebovala več prostora na policah, sploh, če jo želimo ustrezno predstaviti uporabnikom. 
Knjižnica v Podvelki, ki je bila v preteklosti v celotni mreži prostorsko v najslabšem stanju, se je v letu 
2011 preselila v nove prostore, v novo stavbo in v soseščino javno dostopnih dejavnosti in storitev: 
zdravstvenega doma in sedeža občinske uprave. V novem prostoru, ki meri 145 m² je tako ustrezno 
urejena čitalnica, prostor za otroke in mlade ter ustrezen prostor za izvajanje prireditev in dejavnosti, 
povezanih z osnovno storitvijo knjižnice. Pri opremi prostora in razporeditvi smo sodelovali strokovni 
delavci knjižnice in s skupnimi močmi uredili prostor, kjer lahko potekajo tako osnovne kot vse dodatne 
dejavnosti knjižnice. Občina Podvelka za opremo knjižnice ni prejela sredstev na razpisu Ministrstva za 
kulturo ampak je vso pohištveno opremo financirala sama. Rezultate pridobitve za občane in krajane 
smo takoj izmerili. Obisk knjižnice in izposoja, prav tako aktivno članstvo se je povečalo za več krat, o 
čemer podrobneje poročamo pri poglavjih o vsebinskem delu knjižnice. 
 
9.2 OPREMA 

 
Pomemben del opreme knjižnice je opremljenost z računalniškimi delovnimi postajami za uporabnike. 
S tem je uporabnikom omogočen dostop do knjižničnega kataloga in drugih informacij javnega značaja 
ter hkrati ponujena dodatna storitev knjižnice – uporaba računalniških programov za individualno rabo 
ter tisk in preslikava dokumentov. Knjižnice so različno opremljene, predvsem v odvisnosti od sredstev, 
ki jih občine namenijo za nakup opreme in od možnosti, ki jih knjižnični prostori omogočajo. 
 
Opremljenost knjižnic in izposojevališč z računalniško opremo – stanje v letu 2011: 
 

 RADLJE MUTA VUZENICA PODVELKA  RIBNICA NA 
POHORJU 

KAPLA  KNJIŽNICA 
SKUPAJ 

računalniki 
za 
zaposlene 

8 1 1 1 1 1 13 

računalniki 
za 
uporabnike 

11 5 2 4 1 0 23 

tiskalniki za 
uporabnike 

4 1 1 1 1 0 8 

 
Iz tabele je razvidno, da nekatere knjižnice: Vuzenica, Ribnica ter Kapla nimajo zadostne opreme. 
Tabela pa ne izkazuje podatkov o stanju opreme, ki je povsod, razen v Radljah in v Podvelki, že precej 
zastarela. Starejša oprema terja več vzdrževanja in postaja z leti dražja, in seveda manj učinkovita.  Ob 
upoštevanju dejstva, da v letu 2011 ni bilo razpisanih sredstev za nakup nove opreme s strani države 
in jih najverjetneje tudi v letu 2012 ne bo, bo posodabljanje informacijsko komunikacijske tehnologije 
(IKT) odvisno od sredstev, ki jih bodo za to namenile lokalne skupnosti. Predvidevamo, da bomo zaradi 
nesprotnega posodabljanja imeli naenkrat zastarelo in neučinkovito opremo v vseh knjižnicah in 
tovrstne storitve uporabnikom sploh ne bomo mogli več nuditi ali v zelo omejeni meri.  
 
Internetni dostop je povsod urejen v skladu z najugodnejšimi možnostmi. Na Muti, Kapli, v 
Podvelki in Ribnici na Pohorju je način dostopa do internetnih povezav ADSL, v Radljah in v Vuzenici je 
to kabelska povezava. V Radljah je kabelski operater ponudil povezavo po optičnih vlaknih, ki je 
zmogljivejša in enako hitra v obe smeri. Preklop smo opravili v decembru 2011. Ustrezen usmerjevalnik 
smo uspeli brez stroškov pridobiti na Izumu (Inštitut informacijskih znanosti, Maribor) na način 
prevzema in uporabe po reverzu. Z novim načinom internetne povezave so izpolnjeni pogoji za prijavo 
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na razpis države za vključitev v omrežje Eduroam in subvencionirano pridobitev opreme za brezžičen 
dostop do interneta v prostoru knjižnice. Storitev Eduroam omogoča uporabniku varen in preprost 
dostop do brezžičnega omrežja lastne organizacije in gostovanje v omrežjih drugih institucij, vključenih 
v sistem Eduroam. Takšna pridobitev bo za naše uporabnike zelo dobrodošla. 
 
V letu 2011 smo kupili, posodobili in nadomestili naslednjo opremo: 
- prenosni projektor – za vse knjižnice, 
- voziček za knjige – Knjižnica Radlje, 
- 4 korita za rože – Knjižnica Podvelka, 
- karnise in zavese – Knjižnica Podvelka, 
- telefonski aparat – Knjižnica Podvelka, 
- 2 obešalnika za garderobo obiskovalcev – Knjižnica Podvelka. 
 
Osnovna sredstva smo kupili ali nadomestili iz namenskih lastnih sredstev in namenskih sredstev 
občine Podvelka. Pridobitev knjižnice je tudi vsa pohištvena oprema knjižnice v Podvelki, ki pa jo je 
financirala Občina Podvelka in predala knjižnici v upravljanje. 
 
10 POVEZOVANJE  KNJIŽNICE Z OKOLJEM 
 
Pri vsej svoji dejavnosti se knjižnica povezuje lokalno z ustanovitelji, osnovnimi šolami, srednjo šolo, 
vrtci, društvi in podjetji na svojem območju. To sodelovanje iz leta v leto obogati naše delovanje.  
V letu 2008 smo z zavodom MOCIS iz Slovenj Gradca podpisali pogodbo kot konzorcijski partner pri 
projektu izvajanja dejavnosti v okviru vseživljenjskega učenja na Koroškem. V letu 2010 smo tako našo 
knjižnično dejavnost razširili in izvedli kar nekaj dejavnosti, ki so bile dobro obiskane in sprejete. Tako 
smo pridobili tudi sredstva za izvedbo delavnic in izobraževanj in sredstva za plačo 0,2 zaposlenega 
bibliotekarja, ki dela za ta projekt. 
 
Po strokovni plati sodelujemo z društvi bibliotekarjev, drugimi knjižnicami v Sloveniji, državno matično 
službo, z NUKom in Ministrstvom za kulturo. Posebej pomembno je sodelovanje z drugimi knjižnicami v 
regiji, posebej z našo območno knjižnico na Ravnah, ki iz naslova območnosti pridobi določena 
sredstva in možnosti za posodobitev knjižnične ponudbe na celotnem območju. V prihodnjih letih bomo 
to vrsto posodabljanja ponudbe koroške knjižnice razvijale in nadgradile z dostopi do novih baz 
podatkov in z možnostjo oddaljenega dostopa za vse naše člane.  
Da bo strokovno povezovanje uspešno tudi v prihodnje, si bomo v knjižnici vztrajno prizadevali.   
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RAČUNOVODSKO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 
 
 

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema 
računovodskima izkazoma. 
Obrazec po katerem se sestavi bilanca je enoten za vse uporabnike EKN, obrazec po katerem se 
sestavi izkaz prihodkov in odhodkov pa je poseben za druge uporabnike EKN in poseben za določene 
uporabnike EKN. 
 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE: 
 
Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske  uporabnike in druge       
osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03,134/03,126/04, 120/07,124/08: 

a) Bilanca stanja 
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in pojasnil 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti    

 
 
 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: 
 
1. Pojasnila k postavkam bilance stanje  
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  
       a) Analiza prihodkov  (konti skupine 76) 
       b) Analiza odhodkov  (konti skupine 46) 
       c) Analiza poslovnega izida 
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1.  BILANCA STANJA ZA LETO 2011 IN POJASNILA  
  
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov 
sredstev ob koncu obračunskega obdobja, na dan 31.12.2011. Podlaga za sestavitev bilance stanja so 
poslovne knjige. 
 
 
1.1  BILANCA STANJA ZA LETO 2011 

    v EUR (brez centov) 
  ZNESEK ZNESEK 
  Tekoče leto Predhodno leto 

 SREDSTVA   
1 Neopredmetena dolgoročna sredstva                          8.884 9.051 
2 Popravek vrednosti neop.dolgor.sredstev 8.506 8.186 
3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 1.052.979 975.109 
4 
 
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

1.013.349 947.142 

I. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (1-2+3-4) 40.008 28.832 
1 Denarna sredstva v blagajni 22    
2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah                     10.429           8.214 
3 Kratkoročne terjatve do kupcev                             
4 Dani predujmi in varščine 257 319 
5 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 18.905 17.079 

6 Druge kratkoročne terjatve                              
7 Aktivne časovne razmejitve 366                           418 
II. 
 
Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne 
razmejitve (1+2+3+4+5+6+7) 

                    29.979 
 

26.030 

 AKTIVA SKUPAJ (I.+II.) 69.987 54.862 
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

1 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 13.234 12.032 
2 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 6.981 8.288 
3 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja                       2.173 1.957           
4 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta   

5 Pasivne časovne razmejitve                       4.990                                1.397 
I. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve                     27.378 23.674 
1 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   
2 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanju                    42.006 30.832 
3 Presežek prihodkov nad odhodki                         603                  356 
II. Lastni viri in dolgoročne obveznosti                     42.609 31.188 
 PASIVA SKUPAJ (I.+II.) 69.987 54.862 
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1.2 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 
Z rednim letnim popisom s stanjem na dan 31.12.2011 smo dosegli, da se knjigovodski podatki o 
sredstvih in obveznostih do njihovih virov ne razlikujejo od dejanskih. V poslovnih knjigah knjižnica 
izkazuje neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetenega osnovna sredstva kot sredstva v 
upravljanju (sredstva so prenesena v uporabo in upravljanje knjižnice, vendar nad njimi nimamo 
lastninske pravice). 
 
Neopredmetena sredstva in oprema se izkazujejo po načelu istovrstnosti in nabavni vrednosti. 
Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja nakupna cena ter vsi stroški, ki jih je 
mogoče pripisati njegovi usposobitvi za uporabo. Popravek vrednosti se oblikuje posamično, v skladu s 
predpisanimi stopnjami po metodi enakomernega časovnega obračunavanja-amortizacije. 
Opredmetena osnovna sredstva, ki sodijo med drobni inventar, sem sodijo tudi knjige in neknjižno 
gradivo, knjižnica 100% odpiše takoj ob nabavi. Drobni inventar se v poslovnih knjigah vodi do izločitve 
iz uporabe in sicer po nabavni in odpisani vrednosti. Nabava knjižničnega gradiva se v glavni knjigi 
knjiži na podlagi prejetih računov dobaviteljev v celotni vrednosti, v katalogizaciji pa se v sistem Cobiss 
evidentira posamična enota gradiva po dejanski ceni za enoto. 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2011 so se v primerjavi s 
stanjem na dan 31.12.2011 povečali zaradi novih nabav: opreme v  skupni vrednosti 24.853,40 € ter 
knjižničnega gradiva v vrednosti 71.099,54 €. 
 
Nabava osnovnih sredstev v letu 2011 
 
Naziv  Nabava v letu 2011 
Oprema 24.853,40 
Drobni inv., knjiž.gradivo 71.099,54 
  
SKUPAJ:                     95.952,94 
 
 
1.3 KRATKOROČNA SREDSTVA v znesku  29.980,29 predstavljajo: 
 
- denarna sredstva izkazujejo dobroimetje na transakcijskem računu v znesku 10.429,05€,   
   Stanje teh sredstev je usklajeno s izpiskom podračunu pri UJP po stanju na dan 31.12.2011, 
 
- denarna sredstva v blagajni predstavljajo 22,30 €, 
 
- dani predujmi predstavljajo plačilo za nakup v višini 257,14 €, ki še niso bile dobavljene, 
 
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN in sicer terjatve za plače, materialne stroške,   
   in javno delo za leto 2011 do Občine Radlje ob Dravi 11.201,92 €, za javna dela Podvelka  
   130,28 €, plače, materialne stroški in knjižnično gradivo do Občine Muta za leto 2011  
   3.683,20 €, 
   Zavod za zaposlovanje za opravljanje javnih del v višini 2.595,45 €, do Mocisa za plače  
   1.291,32 €, do UJP za a-vista obresti december 2011 v vrednosti 3,22 €, 
    
 - aktivne časovne razmejitve za potrebe razmejevanja kratkoročno odloženih (vnaprej  
   plačanih  stroškov za naslednje obračunsko obdobje (naročnine časopisov, revij) v višini   
   366,41€. 
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1.4 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI v znesku 27.377,81€ sestavljajo: 
 
- obveznosti do zaposlenih, za izplačilo decembrskih plač (čiste plače in nadomestila plač, 
   prispevki in davki od plač ter druge obveznosti), ki so bile izplačane v začetku januarja  
   2012 v višini 13.233,95 €, 
 
- obveznosti do dobaviteljev za še neplačane račune v višini 6.981,42.€, 
 
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti delodajalca za davke in prispevke  
   na plače v višini 1.957,66 €, 
 
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in obveznosti na podlagi odtegljajev zaposlenih   
   215,18 €, 
 
- pasivne časovne razmejitve – vnaprej odloženi kratkoročni prihodki 4.989,60 €. 
 
 
1.5 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  predstavlja 42.610,24 €: 
 
- sedanja vrednost sredstev v upravljanju v višini  42.007,02 €, 
 
- presežek prihodkov na odhodki za pretekla leta v višini 355,34 €, za leto 2011 v višini     
   247,88 € iz redne dejavnosti, 
    
Stanje na kontih skupine 98- obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje je usklajeno z izpisom stanja 
terjatev za sredstva v upravljanju z občinami ustanoviteljicami (Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, 
Podvelka in Ribnica na Pohorju). 
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2  PRIHODKI  IN ODHODKI 2011 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki in odhodki, ugotovljeni v skladu z zakonom o 
računovodstvu in slovenskimi standardi. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja 
se upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka kot tudi načelo denarnega toka. 
 
2.1 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2011 

                                                                                                                                               v EUR  (brez centov) 
  ZNESEK ZNESEK 
  Tekoče leto 

Predhodno leto 

 SREDSTVA   
1 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 274.345 256.787 
I. Prihodki od poslovanja  274.345 256.787 
1 Prihodki od obresti 36 11 
II. Finančni prihodki 36 11 
III. Drugi prihodki    
 CELOTNI PRIHODKI (I.+II.+III.) 274.381 256.798 

1 Stroški materiala 19.146 11.261 
2 Stroški storitev 64.302                    68.075 
I. Stroški blaga, materiala in storitev (1+2) 83.448 79.336 
1 Plače in nadomestila plač 144.468 130.828 
2 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 25.841 23.447 
3 Drugi stroški dela 20.376 17.472 
II. Stroški dela (1+2+3) 190.685 171.747 
III. Amortizacija  5.395 
IV. Ostali drugi stroški   
V. Finančni odhodki   
VI. Izredni odhodki   
VII. Prevrednotovalni poslovni odhodki   
1 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki   
 CELOTNI ODHODKI (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.) 274.133 256.478 

 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 248 320 
 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

8 7 

 Število mesecev poslovanja 12 12 

 
Kot je razvidno iz gornje tabele v izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, knjižnica 
izkazuje v obračunskem obdobju od 1.1.-31.12.2011 dosežene  
 
- prihodke v višini          274.380,74 € 
- odhodke  v višini          274.132,86 € 
Presežek prihodkov nad odhodki               247,88 € 
 
Prikazane so posamezne postavke za leto 2011 in primerjava z letom 2010. 
Rezultat poslovanja tekočega leta je presežek prihodkov nad odhodki v višini 247,88 € in je izkazan kot 
nerazporejen presežek tekočega leta.  
 
Na podlagi 29. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnice Radlje ob Dravi (medobčinski uradni vestnik 
21/2003) bomo presežek v vrednosti 247,88 € namenili za nakup knjižničnega gradiva in v opremo, 
potrebno za delovanje zavoda. 
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2.2 Prihodki po virih financiranja 
 
 
PREGLED VSEH PRIHODKOV GLEDE NA VIR FINANCIRANJA ZA  LETO 2011 
  

     
 TEKOČE LETO 2011 PREDHODNO LETO 2010 

VRSTA PRIHODKA  ZNESEK INDEKS ZNESEK INDEKS 
NA VIR FINANCIRANJA     
1. PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČ.     
a)Občina Radlje ob Dravi 111.155,80 40,51 115.902,20 45,13 
b)Občina Muta 37.186,43 13,55 38.266,17 14,9 
c)Občina Vuzenica 33.564,69 12,23 33.577,77 13,08 
č)Občina Podvelka 32.591,43 11,88 30.409,00 11,84 
d)Občina Ribnica na Pohorju  13.547,96 4,94 13.583,00 5,29 
SKUPAJ: 228.046,31 83,11 231.738,14 90,24 
2. PRIHODKI IZ REPUBLIŠKEGA PRO. 36.722,47 13,39 17.461,55 6,80 
3. DRUGI PRIHODKI 9.611,96 3,50 7.598,43 2,96 

     
SKUPAJ: 274.380,74 100,00 256.798,12 100,00 

     
     
     
     

PREGLED PRIHODKOV ZA LETO 2011     
     
 TEKOČE LETO 2011 PREDHODNO LETO 2010 

1.PPRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZNESEK  ZNESEK  
     

a)za materialne stroške  71.726,40  75.873,15 
Občina Radlje ob Dravi  52.709,40  56.133,40 
Občina Muta  5.587,00  6.586,75 
Občina Vuzenica  5.900,00  5.871,00 
Občina Podvelka  5.452,00  5.281,00 
Občina Ribnica na Pohorju  2.078,00  2.001,00 

     
b)za plače  156.319,91  155.864,99 
Občina Radlje ob Dravi  56.279,00  56.442,09 
Občina Muta  31.599,43  31.679,42 
Občina Vuzenica  27.664,69  27.706,77 
Občina Podvelka  24.887,68  25.128,00 
Občina Ribnica na Pohorju  11.469,96  11.582,00 
Občina Radlje ob Dravi - javna dela  2.167,40  3.326,71 
Občina Podvelka - javna dela  2.251,75   

     
2.PREGLED PRIHODKOV IZ RE.PRORAČ.  36.722,47  17.461,55 
nakazilo od zavoda za zapos.- javna dela  30.404,79  11.575,23 
nakazilo MOCIS  4.055,79  5.554,25 
nakazilo za mat.str.MOCIS  2.261,89  332,07 

     
3.LASTNI PRIHODKI  9.611,96  7.598,43 
drugi prihodki, članarine, obresti  9.611,96  7.598,43 
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Občine Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju so financirale knjižnico Radlje 
z enotami  mesečno po dvanajstinah, skladno s potrjenim proračunom občin po pogodbi za redno 
dejavnost Občina Radlje ob Dravi  111.155,80 €, Občina  Muta 37.186,43 €, Občina Vuzenica 
33.564,69 €, Občina Podvelka 32.591,43 € in Občina Ribnica na Pohorju 13.547,96 €. 
 
MOCIS Slovenj Gradec je po konzorcijski pogodbi za dejavnost CVŽU z Ministrstvom za šolstvo in 
šport (EES) na podlagi javnega razpisa sofinanciral dejavnosti centra vseživljenjskega učenja v znesku 
6.317,68 € (refundacija za obdobje september – december 2011 je prikazana kot terjatev). 
 
Zavod za zaposlovanje je na podlagi pogodbe sofinanciralo izvajanje programa javnega dela za dve 
delavki v vrednosti 30.404,79 € (refundacija za december je prikazana kot terjatev). 
 
Druge prihodke knjižnice predstavljajo članarine, zamudnine za knjižnično gradivo v znesku 9.425,98 €, 
obresti za sredstva na podračunu pri UJP v znesku 35,98 €.  
Knjižnica Radlje ob Dravi je skupaj s koroškimi knjižnicami izvedla bralno značko za odrasle Korošci pa 
bukve beremo. Osrednja Knjižnica Ravne na Koroškem je za izvedbo projekta pridobila sredstva pri 
Javni agenciji za knjigo in nam sorazmeren delež v znesku 150,00 € nakazala za izvedbo aktivnosti v 
našem okolju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Knjižnica Radlje ob Dravi: LETNO POROČILO 2011 

 29 

2.3 PREGLED ODHODKOV ZA LETO 2011 
 
PREGLED VSEH ODHODKOV ZA LETO 2011    

     
 TEKOČE LETO       

2011  
PREDHODNO LETO 2010 

 ZNESEK INDEKS ZNESEK INDEKS 
     

01.STROŠKI MATERIALA 19.146,36 6,98 11.260,65 4,39 
     

a)porabljen pisarniški material 2.560,15 0,93 3.245,61 1,27 
b)za prireditve 2.364,74 0,86 1.549,18 0,60 
c)za vzdrževanje gradiva 1.345,68 0,49 2.364,67 0,92 
č)drobni inventar  144,30 0,05 32,10 0,01 
d)porabljena elektrika 2.916,30 1,06 3.184,93 1,24 
e)porabljeno kurivo  9.136,20 3,33   
f)stroški nadomestnih delov 19,08 0,01 124,76 0,05 
g)ostalo 659,91 0,24 759,40 0,30 

     
02. STROŠKI STORITEV 64.301,70 23,45 68.075,23 26,54 

     
a)stroški vzdrž.strojne in prog.rač.opreme 4.740,97 1,73 3.596,99 1,40 
b)medknjižnična izposoja 41,50 0,02 39,14 0,02 
c)stroški storitev tehničnega varovanja 2.329,92 0,85 2.399,14 0,94 
č)stroški zavarovanja 379,22 0,14 379,22 0,15 
d)str. poštnih stor.,telefona,rtv naroč.in catv 5.002,46 1,82 5.234,72 2,04 
e)stroški najemnine 24.477,72 8,93 26.408,52 10,30 
f)stroški čiščenja 4.823,52 1,76 4.614,41 1,80 
g)stroški vzdrževanje in ogrevanja 7.718,26 2,82 9.682,86 3,78 
h)str. plač. prometa,član.,inven. 1.065,88 0,39 566,83 0,22 
i)str. izobraž.,zdrav. st.,svetov.odv.in objave 2.668,70 0,97 5.314,66 2,07 
j) stroški v zvezi z delom(dnevnice, pot.str.) 3.503,02 1,28 3.699,76 1,44 
k)druge stor.(str.štud. serv.pog.avtor.delo) 3.273,22 1,19 2.852,02 1,11 
l)str.revizije, ocene tveganja 1.652,54 0,60 395,08 0,15 
m)str.prireditev,prom. 2.624,77 0,96 2.891,88 1,13 

     
03. AMORTIZACIJA   0,00 5.394,76 2,10 

     
a) amortizacija  0,00 5.394,76 2,10 

     
     

04. STROŠKI DELA  190.684,80 69,57 171.747,50 66,97 
     

a) plače in nadomestila plač zaposlenim 144.467,93 52,70 130.828,22 51,01 
b) prispevki na plače,dod.zav. 25.841,22 9,43 23.447,37 9,14 
c) regres, jubilejna nag. 7.526,13 2,75 6.401,01 2,50 
č)stroški prehrane in prevoza na delo 12.849,52 4,69 11.070,90 4,32 

     
     
     

SKUPAJ ODHODKI (01+02+03+04) 274.132,86 100,00 256.478,14 100,00 
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Za stroške materiala je knjižnica porabila sredstva v znesku  19.146,36 €, kar predstavlja 70 % več kot 
pa v letu 2010. Strošek je višji zaradi kurjave, ki  nam je v letu 2010 upravljalec prostorov knjižnice ni 
obračunal, zato smo jo  v vrednosti 9.136,30 € morali poravnati v letu 2011.  
 
Za stroške storitev je knjižnica porabila sredstva v znesku 64.301,70 €, kar predstavlja 5,6%  manj kot  
pa v letu 2010. Nižji znesek je pri najemnini, saj ga nismo poravnali v celoti, znesek v vrednosti 
3.105,28 € smo namreč prenesli na kratkoročno odložene prihodke, ker bo strošek nastal v letu 2012. 
 
Največji del odhodkov je knjižnica porabila za stroške dela. Pri izplačilu plač in izdatkov zaposlenim 
smo upoštevali Zakon o izplačilu plač v javnem sektorju,  določila Kolektivne pogodbe za kulturne 
dejavnosti v RS in objave sprememb v Uradnih listih. Plače in izdatki za redno zaposlene 151.939,42 €, 
plače za izvajanje programa javnih del 34.689,59 €, v letu 2011 smo imeli zaposleni dve delavki, ter 
plače po programu vseživljenjskega učenja MOCIS-a  4.055,79 €. 
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2.4 NAKAZILA ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE 
 
Pregled prihodkov po namenih: 
 
 
VIR FINANCIRANJA ZNESEK 
Občina Radlje ob Dravi 15.425,54 
Občina Muta   7.648,00 
Občina Vuzenica   5.550,00 
Občina Podvelka  7.000,00 
Občina Ribnica na Pohorju  2.300,00 
Ministrstvo za kulturo (za knjižnično gradivo) 33.176,00 
Skupaj za nakup knjižničnega gradiva 71.099,54 
Občina Podvelka za nakup opreme 23.578,34 
lastna sredstva za nakup opreme   1.275,06 
Skupaj za nakup opreme 24.853,40 
 
  
Občine Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju so financirale Knjižnico 
Radlje z enotami mesečno po dvanajstinah, skladno s potrjenim proračunom občin za nakup 
knjižničnega gradiva v znesku 37.923,54 €. 
 
Ministrstvo za kulturo je po pogodbi  za nakup knjižničnega gradiva financiralo v znesku 33.176,00 €. 
 
Občina Podvelka je po dogovoru financirala za nakup opreme (korita za rože in zavese) v znesku 
1.000,00 €, ter pohištveno opremo v vrednosti 22.578,34€. 
 
 
2.5 INVESTICIJSKI ODHODKI 
 
Pregled odhodkov po namenih: 
 
 
OPIS VREDNOST 
Nakup knjižničnega gradiva 71.099,54 
Nabava pohištva za knjižnico Podvelka 23.919,62 
Nabava opreme za knjižnico Radlje     933,78  
Skupaj 95.952,94 

 
 
Za nakup knjižničnega gradiva so bila porabljena sredstva na podlagi pogodb od občin Radlje ob Dravi, 
Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju v vrednosti 37.923,54 €, Ministrstvo za kulturo 
33.176,00€. 
 
Za nakup opreme so bila porabljena sredstva 23.578,34 €, ki jih je nakazala Občina Podvelka, ter iz 
lastnih sredstev 1.275,06 €. 
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ZAKLJUČEK 
 
S tem poročilom predstavljamo naše delo, dosežke in probleme s katerimi se srečujemo, 
ustanoviteljem, ki v veliki meri odločajo o našem delu, predvsem po upravni in finančni plati, pa s 
poročilom posredujemo podatke in informacije, potrebne za vrednotenje naše uspešnosti. 
Če povzamemo:  
 

- Knjižnica Radlje ob Dravi z enotami v Vuzenici, Muti, Podvelki, Ribnici na Pohorju ter 
z izposojevališčem na Kapli je v letu 2011 uspešno opravila svoj začrtan program 
dela v okviru danih možnosti. Vse občine ustanoviteljice knjižnice Radlje so v letu 2011 
prispevale svoje deleže za nemoteno poslovanje knjižnice. 

  
- Rezultat poslovanja tekočega leta je presežek prihodkov nad odhodki v višini  247,88 € 

in je izkazan kot nerazporejen presežek tekočega leta.  
- Za delovanje knjižnice smo v letu 2011 prejeli  (sredstva občin ustanoviteljic + ministrstva + 

lastni prihodki) 274.380,74 €, za nakup knjižničnega gradiva 71.099,54 € in za nakup 
osnovnih sredstev 2.275,06 €.  

 
- v letu 2011 smo z nekoliko manj sredstvi za nakup knjižničnega gradiva le-tega tudi 

manj kupili. Od Ministrstva za kulturo smo prejeli nekaj več sredstev, od občin 
ustanoviteljic pa manj. V prejšnjih letih smo uspeli iz lastnih prihodkov nameniti za nakup 
gradiva vsaj nekaj sredstev, v letu 2011 pa nam tudi to ni uspelo. Ob dejstvu, da je 
aktualna, kvalitativno in kvantitativno zadostna zbirka gradiva tudi pogoj za aktualnost in 
uspešnost knjižnice, predvidevamo, da se bo slabša aktualizacija knjižnične zbirke 
sčasoma poznala pri izposoji in obisku v knjižnici, torej pri parametrih, po katerih 
ocenjujemo uspešnost in učinkovitost knjižnične dejavnosti.  

 
- V letu 2011 smo opravili redno obdobno inventuro knjižničnega gradiva, po kateri se 

je inventurni primanjkljaj izkazal za nižjega od 1 % vse knjižnične zbirke. V petletnem 
obdobju je bilo iz naših knjižnic odtujenih 331 kosov gradiva, oziroma, 0,43 % knjižnične 
zbirke. Največjo izgubo beležimo v enoti Vuzenica. 

 
- v letu 2011 sta se obisk in izposoja gradiva v knjižnici povečala. Povečanje je opazno 

na več oddelkih, v nekaterih tudi izrazitejše: Podvelka, Ribnica, Vuzenica. Po več 
parametrih lahko sodimo, da je interes za obisk knjižnice večji.  To je tudi potrditev, da 
delamo v pravi smeri in da nam vsaj do neke mere uspeva slediti spremembam in trendom 
družbe, saj se v sodobnem času hitrih in dostopnih komunikacij vloga knjižnice bistveno 
spreminja.  

 
- število aktivnih članov knjižnice, ki v letu obiščejo knjižnico vsaj enkrat, se je povečalo 

v primerjavi s prejšnjim letom za 3 %, kar za 18 % pa se je povečal delež novo 
vpisanih članov. Naše aktivnosti na področju pridobivanja novih članov in motiviranja za 
obisk knjižnice morajo biti v bodoče še intenzivnejše.  

 
- nujno bo tudi v bodoče povečevanje odpiralnega časa v knjižnicah, ki so najbolj 

obremenjene, na kar kažeta izposoja in obisk na uro odpiralnega časa. Večanje 
odpiralnega časa brez povečanja zaposlenih pa ni možno, saj smo zadnje občutnejše 
povečanje izvedli 1.5.2011, ko smo v Podvelki povečali odpiralni čas zaradi preselitve v 
nove prostore, v Ribnici na Pohorju in v Vuzenici pa zaradi velike obremenjenosti. Skorajda 
ni več rezerve, ki bi zgolj z reorganizacijo dela omogočala povečanje odpiralnega časa. 
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- V letu 2011 nismo povečali števila prireditev in dejavnosti, je pa dejavnosti obiskalo 
več udeležencev, saj si permanentno prizadevamo dejavnosti aktualizirati in dopolnjevati. 
Posebej uspešni smo pri nekaterih oblikah spodbujanja branja. Z uvedbo mesečnih 
tematskih razstav dajemo še več poudarka opozarjanju obiskovalcev na slovenske avtorje. 

 
- Intenzivno smo izvajali dejavnosti v okviru vseživljenjskega učenja, ki ga izvajamo po 

projektu in je financirano s strani Ministrstva za šolstvo in Evropskega socialnega sklada in 
je v našem okolju zalo dobrodošlo ter pomeni hkrati spodbujanje interesa za obisk 
knjižnice. Žal se pogodba v letu 2012 izteče. 

 
- v letu 2011 smo zadovoljni z učinki svojega dela, saj smo ob ne bistveno povečanih 

sredstvih dosegli pomembne napredke, predvsem na področju razvijanja novih projektov 
za spodbujanje bralne kulture in pri strokovnem izpopolnjevanju. To je zelo pomemben 
segment, od katerega je odvisno sodobno in učinkovito sledenje spremembam, ki se 
dogajajo v knjižničarski stroki. 

 
- nujno je zaposlovanje novih strokovnih delavcev za izvajanje takšne knjižnične 

dejavnosti, kot jo predvidevajo zakonske določbe in bi jo naši občani morali imeti. 
 

- izjemno smo zadovoljni s preselitvijo knjižnice v Podvelki v nov prostor. Zadovoljstvo 
delimo z uporabniki, saj se je v Podvelki tako aktivnost članov, obisk kot izposoja povečala 
za večkrat. Čim prej bo potrebno rešiti prostorsko stisko v Vuzenici in nato še v Ribnici 
na Pohorju ter sprotno dopolnjevati in posodabljati računalniško in drugo opremo v 
knjižnicah. 

 
 

Uspešnost knjižnice in vzdrževanje aktualnosti ponudbe knjižničnih storitev v svojem okolju je 
vedno bolj odvisna od številnih dejavnikov. Predvsem je potrebno zagotoviti kadrovske, 
prostorske, tehnične in vsebinske možnosti, s katerimi bomo knjižnično dejavnost približali in 
prilagodili današnjim sodobnim potrebam uporabnikov. 
 
Letno poročilo o delovanju Knjižnice za leto 2011 je obravnaval Svet zavoda Knjižnice Radlje ob Dravi 
na 9. redni seji, dne 29.02.2012. 
 
 
PRIPRAVILI: 
 
Slavica POTNIK, direktorica 
 
 
Danica PLANINŠIČ, računovodja       


