OBČINA PESNICA
NADZORNI ODBOR
Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 02 654 23 09,
faks 02 654 23 19
e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si

Številka: 032-16/2015
Datum: 5.4.2018

Na podlagi 41 čl. Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 4/2001) in 18 čl. Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Pesnica (MUV, št. 33/1999, 26/2017) je Nadzorni odbor Občine
Pesnica na 17. seji dne 5.4.2018 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
nad poslovanjem Mariborske knjižnice pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi Občine
Pesnica v letu 2016

Nadzorni odbor Občine Pesnica (NO) je na svoji 14. seji dne 22. 11. 2017 v skladu s sprejetim Planom
dela in nadzora za leto 2017 sprejel sklep o uvedbi nadzora nad poslovanjem Mariborske knjižnice pri
razpolaganju s proračunskimi sredstvi Občine Pesnica v letu 2016.

Za izvedbo nadzora sta bila pooblaščena člana NO Jasna Drozg in Peter Kramberger.
Pri nadzoru je sodelovala Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice.
Nadzor je bil opravljen v poslovnih prostorih Mariborske knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor 18.
1. 2018.

I. POVZETEK
V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev poslovanja
Mariborske knjižnice pri razpolaganju z proračunskimi sredstvi Občine Pesnica v letu 2016.
V okviru nadzora nad razpolaganjem z proračunskimi sredstvi Občine Pesnica v letu 2016 je
bilo ugotovljeno, da so bila sredstva porabljena smotrno in zakonito.
Ugotovljeno je bilo, da občine ustanoviteljice in občine pogodbenice financirajo delovanje
Mariborske knjižnice zelo različno.
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NO Občine Pesnica v okviru izvedenega nadzora poslovanja v letu 2016 Mariborski knjižnici ni
podal priporočil za izboljšanje poslovanja.
Delo vodstva knjižnice NO Občine Pesnica ocenjuje kot zelo dobro, pohvalno je tudi
prizadevanje za izboljšanje pogojev dela Mariborske knjižnice in njenih enot.

II. PODATKI O NADZORU
1. Nadzorni odbor v sestavi:
•
•

Peter Kramberger, predsednik odbora
Jasna Drozg, članica

2. Poročevalec:
•

Peter Kramberger

3. Izvedenec/ci:
•

Posebnih izvedencev ni bilo vključenih v nadzor

4. Ime nadzorovanega organa:
•

Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor

5. Predmet nadzora:
•

zakonitost in smotrnost porabe proračunskih sredstev Občine Pesnica za leto 2016

III. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU
1. Organi in organiziranost Mariborske knjižnice
Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki deluje na območju 12 občin. Od tega
so občine ustanoviteljice:
•
•
•
•
•
•

Mestna občina Maribor,
Občina Duplek,
Občina Hoče-Slivnica
Občina Miklavž na Dravskem polju,
Občina Rače-Fram,
Občina Starše;

Ostale občine so pogodbene partnerice Mariborske knjižnice in sicer:
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•
•
•
•
•
•

Občina Kungota,
Občina Lovrenc na Pohorju,
Občina Pesnica,
Občina Ruše,
Občina Selnica,
Občina Šentilj;

Območje delovanja knjižnice je določeno v Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS št. 73/2003, št. 70/2008 in št. 80/2012). Javni zavod
Mariborska knjižnica je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska
knjižnica leta 2005 (MUV, št. 8/2005, 16/2006 in 17/2009).
Kot osrednja območna knjižnica izvaja Mariborska knjižnica tudi posebne naloge za širše
območje občinskih knjižnic v Lenartu in Slovenski Bistrici, ter dopolnjuje dejavnost z
bibliobusom na območju občine Slovenska Bistrica in Oplotnica (Pravilnik o osrednjih
območnih knjižnicah, Ur.l. RS št. 88/2003).
Mariborska knjižnica svojo dejavnost namenja najširši javnosti, to je vsem prebivalcem v
mestu Mariboru in širši regiji tako v njihovem bivalnem, kot v delovnem okolju. S tem knjižnica
vse bolj postaja lokalno središče kulture in prostor za srečevanje in sprostitev ter branje in
dostop do različnih informacij. Pomembna funkcija knjižnice je tudi socialnorazvojna v smislu
izenačevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih socialnih možnosti.
Število zaposlenih (nedoločen čas, določen čas, javna dela) v Mariborski knjižnici je v letu 2016
znašalo 96.
Letni proračun Mariborske knjižnice znaša 3,761.280,00 EUR, kar znese 20,72 EUR na
prebivalca.
Zaloga knjižničnega gradiva znaša 839.963 enot, letni dotok gradiva v letu 2016 je znašal
34.247 enot.
Število članov znaša 33.205, ki so (fizično in virtualno) obiskali knjižnico 969.295-krat in si
izposodili 1,695.861 enot knjižničnega gradiva.

IV. PREGLEDANA DOKUMENTACIJA
•
•
•
•

Zaključni račun proračuna Občine Pesnica za leto 2016;
Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2016;
Inventarna knjiga za obdobje 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 – Podlokacija Knjižnica Pesnica
#21;
Pregled števila članov in števila obiskov članov, ki prebivajo v Občini Pesnica, za leto
2016 v enotah Mariborske knjižnice;
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V. UGOTOVITVE

Pravni akti, upoštevani ob izvedbi nadzora poslovanja Mariborske knjižnice:
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), URL RS 96/2002, 56/2008,
4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016
• Zakon o knjižničarstvu, URL RS 87/2001, 92/2015
• Zakon o varstvu osebnih podatkov, URL RS 86/2004 in spremembe: 51/2007,
67/2007,94/2007
• Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, URL RS 29/2003
• Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, URL RS 73/2003,
70/2008, 80/2012
• Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, URL RS 88/2003 - Pravilnik o razvidu knjižnic,
URL RS 105/2003
• Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, URL RS 19/2003
• Nacionalni program za kulturo: http://www.ifa.de/fileadmin/content/.pdf
• Zakon o obveznem izvodu publikacij, URL RS, 69/2006, 86/2009
• Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (NUK),URL RS
90/2007
• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (občine Maribor, Duplek,
Hoče, Miklavž, Rače – Fram, Starše), MUV št. 8/2005, 16/2006, 17/2009
• Pogodbe o zagotavljanju javne knjižnične službe (za občine Kungota, Lovrenc na
Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj)
• Poslovnik kakovosti Mariborske knjižnice, MK Predpis št. 13/5
• Strateški načrt 2014 – 2020, MK Predpis št. 45/
• Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja v Mariborski knjižnici (MK 0/Predpis št. 10)
Dejansko stanje:
Občina Pesnica je z Mariborsko knjižnico sklenila Pogodbo o zagotavljanju javne knjižnične
službe in pokriva stroške enote knjižnice Pesnica, skupne stroške Mariborske knjižnice in
stroške bibliobusa, ter nabave knjižničnega gradiva.
Knjižnica Pesnica je ena od 20 enot v mreži Mariborske knjižnice. Občina Pesnica je pogodbena
partnerka in v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ter podrejenimi akti omogoča delovanje
občinske knjižnice (prostor, knjižnično gradivo, kader – 0,4 delavca in materialni stroški
krajevne knjižnice).
Skupne naloge, vodenje in upravljanje knjižnice, nabavo in strokovno obdelavo knjižničnega
gradiva, dostavo, računalniške komunikacije za delovanje IT sistema, Občina Pesnica združuje
s preostalimi enajstimi občinami in jih financira v deležu števila prebivalcev posamezne občine.
Na štirih postajališčih v občini Pesnica:
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•
•
•
•

Pernica – šola
Pernica – VVO
Jakobski Dol in
Jarenina

zagotavlja knjižnično dejavnost z bibliobusom, ki ga financira v deležih glede na število
prebivalcev v občinah, ki jih bibliobus obiskuje.
Mariborska knjižnica sodeluje z Vrtcem Pesnica in OŠ Pesnica s pravljičnimi urami, obiski
knjižnice, razstavami, izposojo filmov iz Filmskega centra, izposojo igrač iz igroteke itd., ter
Domom starejših Idila s premičnimi zbirkami in skupnimi projekti socialne integracije.

Ugotovitve:
Po analizi obiskov občanov občine Pesnica (po prebivališču) v vseh enotah Mariborske
knjižnice ugotovimo, da število obiskov knjižnice Pesnica znaša 2.360, kar predstavlja zgolj
17,49% števila vseh obiskov občanov v vseh enotah. Malenkost višji odstotek predstavlja obisk
bibliobusa v višini 19,95% vseh obiskov.

Podatki o številu članov in obiskov v letu 2016 (iz Letnega poročila)
Enota
Knjižnica Pesnica
Bibliobus
Skupaj

Št. članov
305
311
616

Št. obiskov
4.413
2.796
7.209

Člani in obisk članov s prebivališčem v Občini Pesnica – po enotah M.k. - leto 2016
Enota
Rotovž
Čitalnica
Pionirska knjižnica Rotovž
Tabor
Nova vas
Pionirska knjižnica Nova vas
Bistrica ob Dravi
Duplek
Hoče
Kamnica
Lovrenc na Pohorju
Pekre
Pesnica
Pobrežje

Št. članov
335
11
149
78
69
59
1
3
7
28
0
4
254*
67

Št. obiskov
3.074
66
908
420
702
425
4
9
35
185
0
17
2.360*
442
5

Janka Glazerja Ruše
11
169
Studenci
10
28
Selnica ob Dravi
3
11
Šentilj
157
1.483
Tezno
47
427
Bibliobus
287
2.691
Izposoja na domu
0
0
Izposoja v bolnišnico
4
19
Dejavnosti /TŽO
7
16
SKUPAJ
1591
13.491
*Zaradi različne metodologije se število članov in obiskov iz preglednice ne ujema s podatki v Letnem
poročilu, kjer je navedeno število članov 305 in število obiskov 4.413. V podatkih za Letno poročilo so
zajeti člani in obiski ne glede na prebivališče, v zgornji preglednici pa so zajeti le podatki za člane s
prebivališčem na območju občine Pesnica.

Vodstvo Mariborske knjižnice opozarja, da ob neustreznih prostorih in pogojih za delo v
knjižnici Pesnica, ki zaradi dotrajanosti in zanemarjenosti, ter neustrezni velikosti prostora ne
ustrezajo standardom in potrebam stroke in občanov, predstavlja težavo tudi znesek, ki ga v
Proračunu Občina Pesnica namenja za nakup knjižničnega gradiva. V skladu z Pravilnikom o
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti, bi bilo potrebno za enoto knjižnice Pesnica letno
kupiti 2.067 knjig, ter neknjižno gradivo, časopise in revije, ter dostop do elektronskega
gradiva, za kar bi bilo v letu 2016 potrebno nameniti 39.444,24 EUR. V primeru, da bi
Ministrstvo za kulturo zagotovilo 30% tega zneska, bi obveznost Občine Pesnica znašala
27.610,97 EUR.
Občina Pesnica je za leto 2016 namenila za nakup knjižničnega gradiva 10.000,00 EUR, kar
znaša 25,35% vseh potrebnih sredstev, oziroma 36,22% od 70% plana. Ta znesek znaša 3,35%
sredstev vseh dvanajstih občin, ki so skupaj v letu 2016 namenile za nakup knjižničnega gradiva
298.482,94 EUR.
Po podatkih Letnega poročila je Mariborska knjižnica za nakup knjižničnega gradiva v letu 2016
za knjižnico Pesnica namenila 18.270,00 EUR in sicer:
•
•
•

Občina Pesnica
10.000,00 EUR
Ministrstvo za kulturo
2.565,63 EUR
Prenesena sredstva iz materialnih stroškov in lastna sredstva 5.704,37 EUR

Podatki iz Letnega poročila Mariborske knjižnice kažejo na to, da nobena od enot Mariborske
knjižnice (razen ene) ne zagotavlja zadostne velikosti prostorov glede na navedbe vodstva
knjižnice o izpolnjevanju standardov in usmeritev stroke.
Pregled sredstev občinskih proračunov v Letne poročilu knjižnice kaže na zelo različne višine
zneskov namenjenih za materialne stroške, ter nakup knjižničnega gradiva. Sredstva, ki jih
nameni Občina Pesnica za omenjeni postavki in plače, ter osebne prejemke v višini 59.001,80
(v letu 2016) predstavljajo 1,85% delež vseh občin (ustanoviteljic in pogodbenic).
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Najverjetneje bi ureditev ustreznih knjižničnih prostorov vplivala na povečanje obiska knjižnice
Pesnica, za kar se bosta morali Občina Pesnica in Mariborska knjižnica do ustrezne rešitve še
naprej zavzemati.
Nadzorni odbor Občine Pesnica ugotavlja, da je področje delovanja in financiranja knjižnične
dejavnosti precej odvisno od razpoložljivih resursov – prostorskih in finančnih, ki so ponavadi
medsebojno povezani.
V kolikor bi posamezne naloge (npr. nabava knjižničnega gradiva v celoti, zagotovitev
ustreznosti prostorov) prevzelo Ministrstvo za kulturo, bi področje knjižničarstva postalo bolj
urejeno.
Žal bo s takšnim načinom ureditve knjižničarske dejavnosti še naprej prihajalo do razlik med
posameznimi lokalnimi okolji.
VI. PRIPOROČILA
Iz ugotovitev pri pregledu dokumentov in za leto 2016 Nadzorni odbor Občine Pesnica ni podal
priporočil.

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
OBČINE PESNICA
Peter KRAMBERGER
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