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I UVOD IN MREŽA KNJIŽNIC NA OBMOČJU 

 
1     Uvod 

 
»Splošna knjižnica je organizacija, ki jo ustanovi, podpira in financira skupnost, ali s pomočjo lokalne, 

pokrajinske ali nacionalne oblasti ali s pomočjo katere druge oblike organizacije lokalne skupnosti.« 

(IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice, 2002, str. 1) 

 

»Knjižnica organizira območju in nalogam primerno mrežo organizacijskih enot, katerih delovanje 

koordinira osrednja knjižnica. Osrednja knjižnica je tista enota splošne knjižnice, kjer je sedež splošne 

knjižnice in ki organizira mrežo ter izvaja skupne funkcije. Knjižnica skrbi za enakomerno dostopnost 

knjižničnega gradiva in informacij na svojem območju, zato ustanovi in vodi območju primerno število 

in obliko organizacijskih enot knjižnice, ki sestavljajo mrežo. Organizacijske enote so lahko krajevne 

knjižnice, potujoče knjižnice, enote v večjih javnih zavodih ali za posebne skupine uporabnikov. Mreža 

je organizirana tako, da je sposobna zadovoljiti prebivalcem svojega območja večino zahtev po 

knjižničnem gradivu.« (Standardi za splošne knjižnice, 2005) 

 

»Svoboda, blaginja in razvoj družbe in posameznika so temeljne vrednote človeka. Doseči jih je moč 

samo tedaj, ko je dobro obveščeni državljan sposoben, da sam uresničuje svoje demokratske pravice in 

se aktivno vključuje v družbo. Konstruktivno sodelovanje v le-tej in razvoj demokracije sta odvisna od 

ustrezne izobrazbe in od prostega in neomejenega dostopa do znanja, duhovnih dobrin, kulture in 

informacij. 

 
Splošna knjižnica, dejanska vrata lokalne skupnosti do znanja, zagotavlja osnovno podstavo učenja od 

mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja posameznika in 

socialnih skupin. 

 

Storitve splošne knjižnice so na voljo uporabnikom po načelu enakega dostopa vsakomur.« 

(IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah, 1994) 

 

 »Da se zagotovi povezovanje in delovanje splošnih knjižnic na ravni celotne države, morajo ustrezni 

zakonski predpisi in strateški plani opredeliti in podpirati nacionalno mrežo knjižnic, ki je utemeljena na 

dogovorjenih standardih. 

 

Mreža splošnih knjižnic mora biti zasnovana celovito in v povezavi z drugimi knjižnicami: nacionalno, 

splošnimi znanstvenimi, specialnimi ter seveda tudi s šolskimi (vseh stopenj) in visokošolskimi. 

 

Storitve morajo biti fizično dostopne vsem članom lokalne skupnosti. Za to morajo biti izpolnjene 

naslednje zahteve:  

 ugodna lokacija knjižnice,  

 dobri pogoji in pripomočki za branje in študij,  

 pa tudi ustrezna tehnologija in  

 uporabnikom prilagojen čas odprtosti knjižnice,  
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 vključno z organizacijo posebnih storitev zunaj prostorov knjižnice za vse tiste, ki je ne morejo 

osebno obiskati.  

 
Storitve splošne knjižnice morajo biti prilagojene različnim potrebam lokalnih skupnosti: 

 v mestnem in  

 podeželskem okolju.« 

(IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah, 1994) 

 

»Za vrednotenje učinkovitosti poslovanja, kakovosti storitev, ugotavljanje uspešnosti in nenehne 

izboljšave potrebuje knjižnica zanesljivo orodje. V prvi vrsti mora zato zbirati in analizirati statistične 

podatke o gradivu, zaposlenih, storitvah, izposoji, dejavnostih, itn. Rezultati teh analiz so osnova za 

načrtovanje dela.« (Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), 

2005, str. 22) 

 

»Za uspešno izpolnjevanje ciljev splošne knjižnice morajo biti njene storitve v celoti dostopne vsem 

potencialnim uporabnikom. Splošna knjižnica ima naslednje potencialne ciljne skupine: 

 prebivalci vseh starosti v vseh življenjskih obdobjih: 

 otroci, 

 mladina, 

 odrasli; 

 posamezniki in skupine s posebnimi potrebami: 

 prebivalci iz različnih kulturnih in etničnih skupin, 

 invalidi, 

 prebivalci z omejeno možnostjo gibanja, npr. v bolnišnicah, zaporih; 

 ustanove znotraj širšega območja lokalne skupnosti: 

 izobraževalne, kulturne in nevladne organizacije in skupine v lokalni skupnosti, 

 gospodarske organizacije, 

 lokalna uprava. 

 

Vsako omejevanje dostopa, bodisi namerno ali naključno, zmanjšuje zmožnost splošne knjižnice, da 

izpolni svojo temeljno vlogo zadovoljevanja potreb po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu 

ter razvijanju pismenosti prebivalcev skupnosti, ki ji je namenjena. Za posredovanje učinkovite 

knjižnične dejavnosti so zelo pomembni naslednji elementi: 

 prepoznavanje potencialnih uporabnikov, 

 analiziranje potreb uporabnikov, 

 oblikovanje storitev za skupine in posameznike, 

 skrb za uporabnike, 

 uveljavljanje izobraževanja uporabnikov, 

 sodelovanje in vzajemna uporaba virov, 

 razvijanje računalniških omrežij, 

 zagotavljanje dostopa do storitev, 

 knjižnične zgradbe.« 

(povzeto po IFLA/UNESCO standardih za splošne knjižnice, 2002, str. 19-20)  
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OOK v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (2001)1 in Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah (2003)2 

izvajajo štiri posebne naloge (zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva 

in informacij, strokovna pomoč knjižnicam območja, koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja 

domoznanskega gradiva, usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja. 

 
Z analizo stanja splošnih knjižnic na Koroškem območju smo pričeli v letu 2014, nadaljevali v letu 2015 

in končali v letu 2016. Analiza je bila široko zastavljena in že takoj na začetku se je pokazalo, da bo delo 

obširno in da se bomo soočili z vrsto težav in dilem (ali je metodologija primerna, za katero časovno 

obdobje zajeti podatke, saj najnovejši za različna področja niso bili na voljo ali niso zajemali istega 

obdobja, kako primerljivi so zato lahko in na koncu tudi, koliko so aktualni). 
 

Naša odločitev je bila, da demografske podatke Statističnega urada RS zajamemo za leto 2013 (ker ob 

pričetku zbiranja podatki za leto 2014 še niso bili znani), za analizo za knjižnične dejavnosti pa nismo 

uporabili podatkov iz zadnjega razvida 2011, temveč smo izbrali najnovejše dostopne, in sicer za leto 
2014. Tako smo prišli do bolj primerljivih in aktualnejših podatkov, ki nam bodo bolje služili kot 

pokazatelji stanja in razvoja knjižnic in knjižnične dejavnosti na območju. 

 
 
 

2     Mreža slovenskih splošnih knjižnic in mreža knjižnic na Koroškem območju 
 

 
Slika 1: Knjižnična območja v Sloveniji 

   

                                                           
1 Glej 27. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001) in Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Priloga 
1: Mreža splošnih knjižnic v Sloveniji Ur.l. RS, št 73/03 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe Ur.l. RS, št. 80/2012) in Povezujejo jih v območno mrežo za koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti.  
2 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. Ur. l. RS št. 88/03. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV11424.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV11424.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201280&stevilka=3135
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Knjižnično dejavnost na območju izvajajo 4 osrednje knjižnice za 12 koroških občin: 

 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem izvaja knjižnično dejavnost 

za prebivalce občin Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje 
 Knjižnica Dravograd izvaja knjižnično dejavnost za prebivalce občine Dravograd 
 Knjižnica Radlje ob Dravi izvaja knjižnično dejavnost za prebivalce občine Radlje ob Dravi, 

Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica 
 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec izvaja knjižnično dejavnost za prebivalce Mestne 

občine Slovenj Gradec, in za prebivalce občine Mislinja 

Knjižnice so organizirane v: 

 krajevne knjižnice 
 izposojevališča premičnih zbirk 
 bibliobusa na območju ni 

Več o organiziranosti knjižnic na Koroškem območju v poglavju VI. 

 
Tabela 1: Mreža knjižnic na območju OOK po občinah in št. prebivalcev 

Knjižnica/OBMOČJE OOK Občina Št. preb. na dan 31. 12. 2014  Št. p. širše  
KOROŠKO OBMOČJE   71.546 46.394 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
Ravne na Koroškem   25.152   

 Ravne na Koroškem 11.340  
 Črna na Koroškem 3406  
 Mežica 3619  
 Prevalje 6787  
    

1 Knjižnica Dravograd   8.910   
  Dravograd 8.910   
2 Knjižnica Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi 6345   
 Muta 3488  
  Podvelka 2531   
 Ribnica na Pohorju 1205  
 Vuzenica 2.707  
3 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec   21.461   
  Mislinja 4.622   
OOK (ožje-medobčinska mreža)   995.198   
območje OOK (širše - brez medobčinske mreže OOK)   1.065.887 1.065.887 
Slovenija    2.061.085   
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II PREGLED RAZVOJNE PROBLEMATIKE OBMOČJA 

 
1     Razvojne strategije (občin) 

Čeprav je 1.1.2014 pričela veljati novela Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), po 
kateri 14. člen občine zavezuje, da oblikujejo in sprejmejo lokalne programe za kulturo za obdobje 4 

let, po pregledu spletnih strani občin ugotavljamo, da šest občin od dvanajstih na območju nima 
objavljene razvojne strategije (programa) na področju kulture. To so Občina Mežica, Občina Dravograd, 

Občina Muta, Občina Podvelka, Občina Vuzenica in Občina Mislinja. 

Je pa na spletu objavljenih več drugih, skupnih dokumentov, bodisi za celotno Koroško, bodisi za 

posamezna območja (Mežiška dolina, Mislinjska dolina, Zgornje dravska dolina), ki so jih za razvojne 
strategije oblikovali RRA za Koroško in lokalne akcijske skupine LAS. 

 
 

Tabela 2: Razvojne strategije občin 
Knjižnica/OBMOČJE OOK Občina Strateški dokument občine (naziv in link) 

KOROŠKO OBMOČJE   
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
Ravne na Koroškem 

Črna na Koroškem 
 

www.crna.si/images/.../10...seja.../LETNI_PRO
GRAM_KULTURE_2016-2019.doc 

  
  
  
  

Mežica / 
Ravne na Koroškem 
 
 
 
 
 

Program kulture občine Ravne na Koroškem 
za leto 2011  
http://www.lex-localis.info/files/9ecdd97b-
67ad-4701-a27a-
c8bd36acab36/634429216389218750_Prog
ram%20kultura_2011-sprejet.pdf 

 

Prevalje 
 
 
 

http://www.lex-localis.info/files/dca5b618-
f55e-4c42-b8a7-
2668731596d0/635580535585550000_tc%20
08%20-%20L 

Knjižnica Dravograd Dravograd / 
Knjižnica Radlje ob Dravi Muta / 

 

Podvelka / 
Radlje ob Dravi 
 
 
 

http://www.obcina-
radlje.si/doc2/seje/10_seja_2016/4_tocka_po
trditev_in_sprejem_lokalnega_kulturnega_pro
grama_v_obcini_radlje_ob_dravi.pdf 

Ribnica na Pohorju 
 
 

http://www.ribnicanapohorju.si/index.php/88
-
obina?amp;start=50&jsn_setmobile=no&start
=5 

Vuzenica / 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec Mislinja / 

  
  

Slovenj Gradec 
 
 
 

Lokalni program za kulturo 2014-2017  
http://www.slovenjgradec.si/media/uploads/f
iles/Akti/Kultura/Lokalni%20program%20kultu
re%20MO%20SG_4_2.pdf 

 

  

http://www.crna.si/images/.../10...seja.../LETNI_PROGRAM_KULTURE_2016-2019.doc
http://www.crna.si/images/.../10...seja.../LETNI_PROGRAM_KULTURE_2016-2019.doc
http://www.lex-localis.info/files/9ecdd97b-67ad-4701-a27a-c8bd36acab36/634429216389218750_Program%20kultura_2011-sprejet.pdf
http://www.lex-localis.info/files/9ecdd97b-67ad-4701-a27a-c8bd36acab36/634429216389218750_Program%20kultura_2011-sprejet.pdf
http://www.lex-localis.info/files/9ecdd97b-67ad-4701-a27a-c8bd36acab36/634429216389218750_Program%20kultura_2011-sprejet.pdf
http://www.lex-localis.info/files/9ecdd97b-67ad-4701-a27a-c8bd36acab36/634429216389218750_Program%20kultura_2011-sprejet.pdf
http://www.lex-localis.info/files/dca5b618-f55e-4c42-b8a7-2668731596d0/635580535585550000_tc%2008%20-%20L
http://www.lex-localis.info/files/dca5b618-f55e-4c42-b8a7-2668731596d0/635580535585550000_tc%2008%20-%20L
http://www.lex-localis.info/files/dca5b618-f55e-4c42-b8a7-2668731596d0/635580535585550000_tc%2008%20-%20L
http://www.lex-localis.info/files/dca5b618-f55e-4c42-b8a7-2668731596d0/635580535585550000_tc%2008%20-%20L
http://www.obcina-radlje.si/doc2/seje/10_seja_2016/4_tocka_potrditev_in_sprejem_lokalnega_kulturnega_programa_v_obcini_radlje_ob_dravi.pdf
http://www.obcina-radlje.si/doc2/seje/10_seja_2016/4_tocka_potrditev_in_sprejem_lokalnega_kulturnega_programa_v_obcini_radlje_ob_dravi.pdf
http://www.obcina-radlje.si/doc2/seje/10_seja_2016/4_tocka_potrditev_in_sprejem_lokalnega_kulturnega_programa_v_obcini_radlje_ob_dravi.pdf
http://www.obcina-radlje.si/doc2/seje/10_seja_2016/4_tocka_potrditev_in_sprejem_lokalnega_kulturnega_programa_v_obcini_radlje_ob_dravi.pdf
http://www.ribnicanapohorju.si/index.php/88-obina?amp;start=50&jsn_setmobile=no&start=5
http://www.ribnicanapohorju.si/index.php/88-obina?amp;start=50&jsn_setmobile=no&start=5
http://www.ribnicanapohorju.si/index.php/88-obina?amp;start=50&jsn_setmobile=no&start=5
http://www.ribnicanapohorju.si/index.php/88-obina?amp;start=50&jsn_setmobile=no&start=5
http://www.slovenjgradec.si/media/uploads/files/Akti/Kultura/Lokalni%20program%20kulture%20MO%20SG_4_2.pdf
http://www.slovenjgradec.si/media/uploads/files/Akti/Kultura/Lokalni%20program%20kulture%20MO%20SG_4_2.pdf
http://www.slovenjgradec.si/media/uploads/files/Akti/Kultura/Lokalni%20program%20kulture%20MO%20SG_4_2.pdf
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III ANALIZA LOKALNE SKUPNOSTI  

 
V tem poglavju je predstavljen kratek oris značilnosti celotnega območja ter pregled socio-
demografskih podatkov in značilnosti posameznih občin po osrednjih knjižnicah območja. 

 

Podatki so pridobljeni na spletnih straneh: 
 http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 
       Statistični demografski podatki Statističnega urada RS in veljajo za leto 2013 
 http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo 

AJPES, podatki o podjetjih, stanje na dan 31.3.2014 
 http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces 

Podatki o številu organizacij in društev  
 

 
1     Predstavitev regije 

Koroška velja za zibelko slovenstva. Po plebiscitu leta 1920 je večji del Koroške pripadel Avstriji, tako 

da zdaj slovenska regija Koroška obsega območje treh dolin – Mežiške, Dravske in Mislinjske ter treh 

pogorij–Pohorja, Karavank in Savinjskih Alp. Središče regije sestavlja 'somestje' Slovenj Gradca, Raven 

na Koroškem in Dravograda. Za podeželsko zaledje večjih krajev in mest na Koroškem je tipična 

razpršenost poselitve. Na Koroškem so se naselile najvišje kmetije v Sloveniji, ki so v obliki celkov 

razpršene po celotnem območju regije. 
 
Neokrnjena gorska narava in gozdovi z razvejano mrežo cest in poti nudijo raznovrstne možnosti 
raziskovalnih potepanj po vrhovih Pece in Raduhe, po širokih prostranstvih Uršlje, Olševe, 

Smrekovškega pogorja, Zahodnega Pohorja ali Kozjaka ter na pobočjih slikovitih alpskih dolin. Te poti 

so še posebej privlačne za pohodnike in gorske kolesarje. Čez Koroško vodijo Slovenska planinska pot, 

Evropska pešpot E6 ter številne druge tematske poti, planinske poti in gozdne stezice, ki vodijo do 

najboljših razglednih točk. Posebnost je tudi koroška naklonjenost do gorskega kolesarjenja. Gozdovi 

so prepredeni s cestami, kolovozi in potmi, ki koristno služijo kolesarjem. Tu je nastal prvi gorski 

kolesarski park v Sloveniji, v dolini ob zasanjani Dravi poteka del mednarodne Dravske kolesarske poti, 
nad njo pa po slemenih Pohorja poteka Pohorska kolesarska transverzala. 
 
Pohorje je obdarjeno z globokimi in temnimi gozdovi. Alpske senožeti se tu pozimi spremenijo v 

smučišča. Največji smučarski center zahodnega Pohorja so Kope. V neposredni bližini pa se nahaja še 

smučišče Ribniško Pohorje. Na Ribniškem Pohorju raste Sgermova smreka, ki je najvišje drevo v srednji 

Evropi. Na Uršlji gori se nahaja najvišje ležeča cerkev na Slovenskem, na severnih pobočjih pod njo je 

smučišče, ki skupaj z jezerom pod njim tvori turistično rekreacijski center Ivarčko. Pod najvišjo goro 
vzhodnih Karavank Peco, v katere nedrjih spi kralj Matjaž, se razprostira dolina enkratne lepote - 
krajinski park Topla. Na bližnjem Ludranskem vrhu raste Najevska lipa – mati vseh slovenskih lip, nad 
vrhom pa se razprostira Smrekovec, ki je edino vulkansko pogorje v Sloveniji. 
 
V prejšnjih stoletjih se je tu razvilo rudarstvo, zdaj pa je nekdanji rudnik v Mežici urejen v turistični 

rudnik in muzej z unikatno ponudbo kolesarjenja po opuščenih skrivnostnih rovih v Podzemlju Pece.  
Tudi v Dravski dolini je danes moč podoživeti nekoč najpomembnejšo gospodarsko dejavnost, ko so 

http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014
http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
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splavarji prevažali les po reki v daljne kraje. Plovne poti pravih splavov, ki so zdaj namenjeni turističnim 

vožnjam vodijo iz dveh pristanov – na Gortini in na Javniku, kjer je urejen tudi splavarski muzej. V 
srednjeveškem mestnem jedru Slovenj Gradca – mesta Glasnik miru - sta sedeža Koroške galerije 

likovnih umetnosti in Koroškega pokrajinskega muzeja. Enota pokrajinskega muzeja je tudi na Ravnah, 

kjer je še Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. Številne zaokrožene zbirke in razstave pa so 

posejane po vseh koroških občinah. Slikovita in raznolika arhitektura podružničnih cerkva, ki jo pogled 

doseže na domala vsakem izpostavljenem griču izven naselij, zrcali kopico avtohtonih značilnosti, 

ohranja koroško pokrajino prepoznavno in jo uvršča med kulturno najbolj mikavne dele v Sloveniji. 
 
Po turističnih kmetijah je najbolj poznana vas Šentanel, pristno gostoljubnost pa je moč doživeti tudi 

na številnih drugih kmetijah širom koroškega podeželja. Naravno, domače in tradicionalno so besede, 

s katerimi lahko opišemo posebnosti koroške kulinarike. Izpostaviti velja okusen črni ali rženi kruh in 

pa odličen mošt, tradicionalno pijačo, pridobljeno z alkoholnim vretjem soka iz starih sort jabolk. 
 
Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2, kar predstavlja 5,1 
% površine države. Leži na severu, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato 
hribovje, Pohorje, Peca in Uršlja Gora in tri rečne doline Dravska, Mežiška in Mislinjska, sestavlja pa jo 

12 občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, 

Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica. Na V meji regija na Podravsko 
regijo, na JZ na Savinjsko, na S pa na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km, obmejni 

pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, 

Vuzenica Radlje ob Dravi in Podvelka. V regiji so štiri upravne enote. Prometno je težje dostopna in 

slabo povezana s središčem države. 
 

 
Slika 2: 12 koroških občin 

 
 

Za podeželsko zaledje večjih krajev in mest na Koroškem je tipična razpršenost poselitve, saj ni 

strnjenih vasi, kmetije so v obliki celkov razpršene po območju, kar predstavlja težje zagotavljanje 

infrastrukturnih in drugih pogojev. 
 
Večina območja, ki ga pokriva Koroška regija, se uvršča med območja s posebnimi razvojnimi problemi, 

ki so: visoka stopnja registrirane brezposelnosti in visok delež kmečkega prebivalstva, Na tako 

kategoriziranem območju živita dve tretjini prebivalstva regije in zajema skoraj tri četrtine površine 
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regije. 
 
Koroška regija velja za zapostavljeno in eno izmed najmanj razvitih regij v Sloveniji. Gospodarski razvoj 
je bil vseskozi močno odvisen od naravnih danosti (les, voda, ruda…). Regija je ena najstarejših 

slovenskih industrijskih regij. Vendar pa sta slabo gospodarjenje in splošna kriza zaprla marsikatera 

podjetja, ki so dajala kruh prebivalcem. Ena največjih težav Koroške regije je velika brezposelnost. 

Brezposelnost na ljudi vpliva tako s socialnega kot psihološkega vidika, prav zato je potreben resen 

pristop k zmanjšanju le – te. Po zatonu tekstilne industrije je brez dela ostalo veliko žensk. Tudi starost 

in izobrazba igrata odločilno vlogo pri zaposlovanju, oziroma brezposelnosti. Sicer obstajajo možnosti 

aktivne politike zaposlovanja, to so različni programi in ukrepi, ki se odvijajo na trgu dela, njihov namen 

pa je ustvariti dodatne delovne možnosti, omogočajo prekvalifikacije, dodatna izobraževanja, 

prilagajanje znanj in s tem večjo zaposljivost. 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji je bila v letu 2013 višja od državnega povprečja. Razlika 

med stopnjama registrirane brezposelnosti za moške in za ženske pa je bila tukaj najvišja: za ženske je 

bila namreč za 7 odstotnih točk višja kot za moške. Ta regija je izstopala še po najvišjem deležu podjetij 

med novonastalimi podjetji, ki so preživela pet let (v letu 2012 je znašal 59 %). 
 
Problem, ki ga v zadnjem desetletju zaznava Koroška pa je tudi odliv izobraženega kadra iz regije, v 
zadnjem času tudi v sosednjo Avstrijo, kar bistveno slabi razvojne moči in potenciale regije. 
 
 
 
    1.1      Prebivalstvo 
Koroška je v letu 2013 imela 71.546 prebivalcev oz. 3.6 % vsega prebivalstva Slovenije. Regija je 
podpovprečno naseljena – gostota poselitve znaša 71 prebivalcev/km2, slovensko povprečje pa je 98 

prebivalcev/km2. Nadpovprečno naseljene so le občine Ravne na Koroškem, Mežica in Prevalje, ker 
gostota poselitve doseže tudi 198 prebivalcev/km2. Najredkeje je poseljenost v občinah Črna na 

Koroškem, Podvelka in Ribnica na Pohorju. 
 

 
Slika 3: Prebivalstvena piramida Koroške 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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     1.2    Industrija 
Koroška je ena izmed najstarejših slovenskih industrijskih regij. Stoletja nazaj je znana po rudarstvu, 
železarstvu, kovaštvu. Prestrukturiranje gospodarstva v zadnjih desetih letih ni odvzelo vodilnega 

mesta industriji, primarne pa ostajajo tudi predelovalne dejavnosti – kovinarstvo, strojništvo, 

metalurgija. 
 
     1.3     Kmetijstvo 
Na območju Koroške regije je kar 80 % vseh površin hribovskih, kjer so razseljene kmetije kot celki, ki 

tvorijo krajevno in gospodarsko zaokroženo celoto in dajejo pokrajini značilen videz. V precejšnjem 

delu je razširjen gozd, ostalo so kmetijske površine. Proizvodna delitev kmetij je večinoma živinorejsko 

krmno pridelovalna in dopolnilna. Večji del kmetij sodi v gorsko višinsko območje in v kategorijo strmih 

kmetij. 
 

     1.4     Turizem  
Koroška je širše poznana predvsem kot tradicionalno industrijska, agrarna in na določenih območjih 

ekološko obremenjena regija. Kljub temu pa turizem tu ne predstavlja neke povsem nove panoge, saj 

začetki organiziranega ukvarjanja s to panogo segajo že v 19. stoletje. Turistična ponudba treh dolin je 

razdeljena na več območij, ki so med seboj tesno povezana: rudarjenje, dejavnosti v naravi, 

kolesarjenje, turistične kmetije, športno rekreacijske dejavnosti, kulturna dediščina, zimski turizem…  

 
 

2     Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
Spletna stran knjižnice: http://www.rav.sik.si 
 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem nadaljuje delo nekdanje Študijske 

knjižnice, ki je bila ustanovljena 3. 3. 1949; pridružena sta ji bila Likovni salon in Delavski muzej. Njeni 

pobudniki in ustanovitelji so ji namenili prostore v ravenskem gradu, ki je bil tudi prvi dom Gimnazija 
Ravne. Študijska knjižnica se je posvetila zbiranju starejšega koroškega domoznanskega gradiva in 
pospeševanju knjižničarstva v koroški krajini, študentom in dijakom pa je nudila bogato študijsko 

literaturo in referenčno gradivo. 
 
Skladno s spremembami v slovenskem knjižničarstvu je postopoma spreminjala način svojega 

poslovanja in leta 1980 prejšnje ljudske knjižnice tudi formalno povezala v enotno knjižnično ustanovo; 

leta 1986 jo je Kulturna skupnost Ravne na Koroškem imenovala za občinsko matično knjižnico. 
 
Danes je Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika splošna knjižnica, namenjena najširšemu krogu 

uporabnikov, in osrednja območna knjižnica za Koroško.  
 
Za širše območje Koroške, (12 koroških občin), opravlja  z  zakonom določene posebne  naloge, ki ji jih 
nalaga Pravilnik o delovanju in financiranju osrednjih območnih knjižnic: 

 zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij, 
 nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja, 
 koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje, 

http://www.rav.sik.si/
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 usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja. 
 
Knjižnice na svojem območju strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja kvalitetno in 

koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti. Knjižnice na območju, s katerimi sodeluje so: 
 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, 
 Knjižnica Radlje ob Dravi, 
 Knjižnica Dravograd. 

 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika v okviru območnih nalog skrbi  za uveljavljanje 
strokovnosti knjižničarske stroke, o doseženem seznanja javnost in  vrednoti knjižničarsko 

dejavnost  na območju. 
 
Območna mreža knjižnic omogoča enakopravnejši dostop do knjižničnega gradiva in informacij vsem 

državljanom in hkrati upošteva in spoštuje  individualnost  posameznih  knjižnic. S povezovanjem in 

delitvijo dela so knjižnice močnejše, uspešnejše in se hitreje razvijajo. Omogoča skupno nastopanje 

knjižnic v javnosti na vseh ravneh oblasti (lokalno, v regiji, na državnem nivoju)  in s tem povečuje vpliv 

in ugled knjižničarske stroke. 
 
 
     2.1     Občina Ravne na Koroškem 

                                      
 
 2.1.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.ravne.si/) 

 
Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Njen osrednji 
del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa 

zvečine pokriva gozd. 
 
Občina Ravne na Koroškem je del koroške statistične regije. Meri 63 km2. Po površini se med 

slovenskimi občinami uvršča na 109. mesto. 
 
Okolica Raven je bila poseljena že v antiki, saj je skozi kraj vodila rimska cesta. Na mestu železarne so 

našli rimsko keramiko, mozaične kamenčke, opeko in denar. Prvič se Ravne omenjajo leta 1248 kot 
Guttenstein, kot trg pa leta 1317. V 14. stoletju postane Guštanj deželno knežji trg in je dobil pravico 

do štirih letnih sejmov in do pobiranja sejmnine. Od konca 16. stoletja je trg imel grb in uradni pečat 

zelene barve, ki predstavlja drevo s tremi krošnjami. Tržani so bili osebno svobodni, toda trška 

samouprava ni bila popolna. 
 

http://www.ravne.si/
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Guštanj je bil trgovsko in obrtno središče (čevljarji, kovači, lončarji, usnjarji, barvarji, rokavičarji, 

glavničarji). Krojaški ceh je v Guštanju deloval od  leta  1749. V 16. in 17. stoletju je trg pridobil pravice 
do novih treh letnih sejmov, ki so pospeševali razvoj trgovine in obrti. 
 
Začetki železarstva segajo v leto 1620. Po letu 1774 se je začela industrijska izdelava železa, ko so ob 

reki Meži delovale prve kovačnice in žebljarne. Leta 1807 so fužinske obrate kupili grofje Thurni, ki so 

do konca stoletja širili izdelavo železnih in jeklenih izdelkov. Leta 1848 je v premogovnikih in železarskih 

delavnicah v Guštanju, na Prevaljah, Črni, Mežici in na Lešah delalo več kot  1200 delavcev. Leta 1863 
je kraj dobil železniško povezavo, ki je omogočila nagel gospodarski razvoj v drugi polovici 19. stoletja. 
 
Osnova za razvoj je bilo jeklarstvo, ki je šele s propadom fužinarstva v Črni, Mežici in na Prevaljah  dobilo 
možnost za nadaljnji razvoj. Že pred prvo svetovno vojno so kvalitetno ravensko jeklo prodajali na 

Bližnji in Daljni vzhod ter v Rusijo. Konec tridesetih let so začeli v železarni razen plemenitih jekel 

izdelovati tudi končne izdelke za potrebe kmetijstva, prometa in železnice. Zaradi razvoja jeklarstva je 

na Ravnah zaostala druga gospodarska dejavnost, zlasti obrt. 
 
Razvoj  ravenske  železarne  sta pospešili obe svetovni vojni, ko je delovala kot vojno podjetje. Odločilni 

razvoj se je začel z letom 1946, ko so zgradili livarno in valjarno kvalitetnega jekla, mehanično delavnico 

za pnevmatična kladiva in kovačnico. Ko so železarno v celoti elektrificirali, so dogradili še valjarno, 

halo za izdelavo industrijskih nožev, kalilnico, lužilnico in kemijski laboratorij. Z razvojem jeklarske 

industrije se je izredno hitro razvijal tudi kraj, ki je leta 1952 postal mesto in spremenil ime iz Guštanja 

v Ravne na Koroškem. 
 
Naselja v občini: Brdinje, Dobja vas, Dobrije, Koroški Selovec, Kotlje, Navrški vrh, Podgora, Podkraj, 
Preški vrh, Ravne na Koroškem, Sele-del. Stražišče, Strojna, Tolsti vrh p. R. na K.- del, Uršlja Gora, Zelen 

Breg. 
 
 2.1.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013  

 
 2.1.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 11.426 
Moški: 5.736 
Ženske: 5.690 
 
Konec leta 2013 je imela občina približno 11.426 prebivalcev, od tega približno 5.736 moških in 5.690 
žensk. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 48. mesto. Na kvadratnem 

kilometru površine občine je živelo povprečno 180 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,3 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 

bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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torej negativen, znašal je -12,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil negativen, znašal je -10,9 (v Sloveniji 1,1). 
 
Povprečna starost občanov je bila 43,2 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 

(42,2 leta). 
 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 133 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, 

da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo 

(ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje 

kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh 

slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih 

občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; 

pri moških je bila slika enaka. 
 

 
Slika 4: Prebivalstvena piramida občine Ravne na Koroškem 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 

 

 2.1.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54 % 

zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). 
 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,2 %registriranih brezposelnih oseb, to je več 

od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk 

kot moških. 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 1 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa enaka letnemu 

povprečju. 
 2.1.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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 2.1.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 
V obravnavanem letu je bilo v občini 397 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 52 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 77 m2. Vsak drugi 
prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju 

star 8 let. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 225 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to 
je 95 kg manj kot v celotni Sloveniji. 
 
 2.1.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 11.000, tujih državljanov je 426, kar predstavlja 3,7 % vseh prebivalcev. 
 
 2.1.2.5     Uporabniki s posebnimi potrebami 

 Osnovna šola Juričevega Drejčka, OŠ s prilagojenim programom 
 CUDV Črna na Koroškem, VDC Ravne na Koroškem 
 Center za socialno delo Ravne na Koroškem 
 OZARA Slovenija, Koroška 
 Zavod Risa (lahko branje) 
 Društvo invalidov Koroške, 
 Koroški medgeneracijski center  

 
 
 2.1.3     Gospodarstvo 
Gospodarstvo občine je razvojno naravnano. Večina gospodarskih družb je locirana na območju 

Poslovne cone Ravne ter na območju bivše Železarne Ravne. Po številu prevladujejo podjetja s področja 

trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Največji delež zaposlenih je v predelovalnih 

dejavnostih. Gospodarske družbe na območju občine Ravne so tudi najuspešnejše v regiji. Ravenska 

podjetja po drugi strani zaposlujejo 27,6 % vseh zaposlenih v družbah v Koroški regiji. 
 
Tradicija gospodarstva v občini je izvozna usmerjenost. Gospodarske družbe na območju občine Ravne 

so v letu 2012 49,8% prihodkov od prodaje ustvarile na tujih trgih. Na slovenskem nivoju je izvoz v letu 
2012 zabeležil skromno rast v višini 0,3%, kar je posledica poslabšanja razmer v mednarodnem okolju. 
 
Tabela 3: Poslovni subjekti v Občini Ravne na Koroškem, na dan 31. 3. 2014 

Gospodarske družbe   232 
Zadruge 1 
Samostojni podjetniki posamezniki    381 
Pravne osebe javnega prava    25 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    43 
Društva 127 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    49 
Skupaj: 858 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 

 
 2.1.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 812 podjetij. 
 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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 2.1.4     Storitvene dejavnosti 
 2.1.4.1     Izobraževanje 
V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 383 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 74 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih 

osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 840 učencev . Različne srednje 
šole je obiskovalo okoli 460 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 9 

diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov. 
 
  2.1.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Vrtec Ravne na Koroškem 

o Enota Solzice, Ravne 
o Enota Ajda, Ravne 
o Enota Levi devžej, Kotlje 

 
  2.1.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem 
 Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem 

o Podružnična šola Kotlje 
 Osnovna šola Juričevega Drejčka, OŠ s prilagojenim programom 
 
  2.1.4.1.3    Srednje sole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 
 Šolski center Ravne na Koroškem 

o Gimnazija 
o Srednja šola 

 
  2.1.4.1.4     Višje in visoke sole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
 Šolski center Ravne na Koroškem, Višja strokovna šola 
 Visoka šola Ravne na Koroškem 
 
  2.1.4.1.5     Drugo 
 Ljudska univerza Ravne na Koroškem 
 Glasbena šola Ravne na Koroškem 
 
 2.1.4.2     Zdravstvo in sociala 
  2.1.4.2.1     Domovi za starejše 
Ni domov za starejše. 
 
 
 
 
  2.1.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Ravne na Koroškem 
 Zdravstveno reševalni center Koroške 
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 Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ravne na Koroškem 
 
  2.1.4.2.3     Varstveno delovni centri 
 CUDV Črna na Koroškem, VDC Ravne na Koroškem 
 
  2.1.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi 
 Center za socialno delo Ravne na Koroškem 
 
 2.1.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 4: Društva občine Ravne na Koroškem 

Društva Število 
Športna in rekreativna društva 46 
Društva za pomoč ljudem 17 
Kulturno umetniška društva 18 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 20 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 11 
Stanovska društva 7 
Društva za razvoj kraja 5 
Nacionalna in politična društva 1 
Društva za duhovno življenje 1 
Ostalo 3 
Skupaj 129 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 

 Krajevne in druge organizacije: 
o Območno združenje Rdečega križa Mežiške doline 
o Župnijska Karitas 
o Koroški medgeneracijski center 
o Koroški mladinski kulturni center Kompleks 
o Mladinski svet Ravne na Koroškem 

 
 2.1.4.4     Kulturne ustanove 
 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
 Koroški pokrajinski muzej, enota Ravne na Koroškem 
 Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
 
 2.1.4.5     Lokalni mediji  
 Občinsko glasilo: 

o Ravenski razgledi http://www.ravne.si/files/RR11%20web.pdf 
o Guštanj http://www.ravne.si/files/gustanj%2005%20014_web.pdf 

     2.2     Občina Črna na Koroškem 

                              
 

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
http://www.ravne.si/files/RR11%20web.pdf
http://www.ravne.si/files/gustanj%2005%20014_web.pdf
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 2.2.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.crna.si/) 
 

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Meri 156 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 

35. mesto. Črna na Koroškem (575 m n. v.) je slikovito, prijetno naselje v tri-kraki dolini ob reki Meži na 

desno in Javorskim potokom na levo, na križišču dveh cest – na levo proti Šoštanju in desno proti 
Koprivni. Pri razvoju Črne je igralo pomembno vlogo tudi nekaj več kot 100 let trajajoče fužinarstvo in 

železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda 

prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.  
 
Črna je najlepši turistični kraj v Mežiški dolini. Odlikujejo jo številne naravne posebnosti in bogata 

kulturno-zgodovinska dediščina. V kraju sta zanimiva rudarski muzej in etnološka zbirka, v okolici pa 

izstopajo Cerkev Sv. Ane s črno podobo Marije in znameniti »celki« z izredno arhitekturo domačij in 

kašč v dolini Tople. Zaradi svojih naravnih danosti ima dolina Tople tudi status krajinskega parka. Med 

naravnimi lepotami občine Črna nedvomno velja omeniti tudi Najevsko lipo, več kot 770 let staro mati 

vseh slovenskih lip. Ta je s svojimi enormnimi merami in zanimivo zgodbo o nastanku postala 
vsakoletno srečališče slovenskih pomembnežev. Številne alpske doline se v okolici Črne dvigajo pod 

mogočne vrhove Pece, Raduhe, Olševe in Smrekovca. Gozdovi z nepregledno mrežo gozdnih cest in 

kolovozov nudijo skoraj neomejene možnosti za gorsko kolesarjenje, zato ni naključje, da je tu nastal 

prvi gorski kolesarski park v Sloveniji (www.mtbpark.com). 
  
Poleg urejenih lokalnih poti, poteka tod tudi meddržavna gorsko-kolesarka pot Okoli Pece. Vasica je 
znana, kot najbolj športni kraj daleč naokrog (domačini so še posebej ponosni na svoje uspešne 

smučarje). Le-temu se ne bi čudili, če bi poznali tukajšnje izjemne naravne pogoje ter jih povezali z 
značilno koroško trmo. Črna ima razvito infrastrukturo za šport in rekreacijo, ki omogoča dobre pogoje 

za priprave športnikov; vse pomembnejši pa postaja tudi alpinizem in športno plezanje v urejenih 

okoliških plezališčih. 
 
Naselja v občini: Bistra, Črna na Koroškem, Javorje, Jazbina, Koprivna, Ludranski vrh, Podpeca, Topla, 

Žerjav. 
 
 2.2.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/23; podatki za 2013  

 
 
 
 2.2.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 3.461 
Moški: 1.781 
Ženske: 1.680 
 
Konec leta 2013 je imela občina približno 3.461 prebivalcev, od tega približno 1.781 moških in 1.680 
žensk. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 142. mesto. Na kvadratnem 

http://www.crna.si/
http://www.mtbpark.com/
http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/23
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kilometru površine občine je živelo povprečno 21,8 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). 
 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast je bil negativen,  znašal je -10 
(slovensko povprečje 1,6). Tudi skupni prirast je negativen (-54). Število tistih, ki so se iz te občine 

odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini 

je bil negativen, znašal je -19,9. Tudi seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil negativen, znašal je -29,9 (v Sloveniji 1,6). 
 
Povprečna starost občanov je bila 44,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,3 let). V občini je bilo 1.497 gospodinjstev in 978 družin. 
 
Porazdelitev prebivalstva po starosti in izobrazbi: 
Predšolskih otrok je bilo 154, osnovnošolcev 253, srednješolcev 101, študentov 270, aktivnega 

prebivalstva 2008 in upokojencev 620. Brez izobrazbe je 355 oseb, z osnovnošolsko izobrazbo 743, 

poklicno in srednjo izobrazbo ima 1.651 oseb, visokošolsko 1. stopnje 169, visokošolsko 2. stopnje 133 

in visokošolsko 3. stopnje 11 oseb. 
 
Državljanov RS je bilo 3.391, tujih državljanov 40, kar predstavlja 1,2% od vseh prebivalcev občine.  
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, sta prebivali 102 osebi stari 65 let ali več. To razmerje pove, 
da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo 
(ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje 

kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh 

slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih 

občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; 
pri moških pa je bila slika enaka. 
 

 
Slika 5: Prebivalstvena piramida občine Črna na Koroškem 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 
 
 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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 2.2.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Število delovno aktivnih prebivalcev je bilo 1.140, število zaposlenih pa 1.244. Med aktivnim 
prebivalstvom občine je bilo 1244  v povprečju 10,2 % (l. 2013 15,3%) registriranih brezposelnih oseb, 

to je manj od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo – kot v večini slovenskih občin – več 

žensk kot moških (88 žensk in 54 moških). 
 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % 

zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja. (l. 2013 

v Sloveniji 55,44%). 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 8,25 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 

6,22 %. Vsak 18. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno 
Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. 
 
 2.2.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  2.2.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 
V obravnavanem letu je bilo v občini 426 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 1.453 stanovanj). 

Približno 79% stanovanj je imelo najmanj dve sobi (tj. dve ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 

67 m2. 
 
 2.2.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 3.421, tujih državljanov je 40, kar predstavlja 1,2% vseh prebivalcev. 
 
 
 2.2.2.5     Uporabniki s posebnimi potrebami 
 CUDV Črna na Koroškem 
 
 2.2.3     Gospodarstvo 
Tabela 5: Poslovni subjekti v Občini Črna na Koroškem, na dan 31. 3. 2014 

Gospodarske družbe   22 
Zadruge 1 
Samostojni podjetniki posamezniki    78 
Pravne osebe javnega prava    4 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    8 
Društva 41 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    24 
Skupaj: 178 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 2.2.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 137 podjetij. 
 
 2.2.4     Storitvene dejavnosti 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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 2.2.4.1     Izobraževanje 
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa jih je 88 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–

5 let jih je bilo torej 70 % vključenih v vrtec, kar je 5 % manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75%). 

V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo 146 učencev  . Različne srednje 

šole je obiskovalo 108 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 43 študentov (vseh 146); 

v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov. 
 
  2.2.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Vrtec Črna na Koroškem (OŠ Črna na Koroškem) 
 Vrtec Črna na Koroškem (OŠ Črna na Koroškem), enota Žerjav 
 
  2.2.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Črna na Koroškem 

o Podružnica Javorje 
o Podružnica Žerjav 

 
  2.2.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 
Ni srednjih šol. 
 
  2.2.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
Ni višjih in visokih šol. 
 
 2.2.4.2     Zdravstvo in sociala 
  2.2.4.2.1     Domovi za starejše 
Ni domov za starejše. 
 
 
  2.2.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, zdravstvena postaja Črna na Koroškem 
 
  2.2.4.2.3     Varstveno delovni centri 
 Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 

 
  2.2.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi 
Ni posebnih socialnovarstvenih zavodov. 
 
 2.2.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 6: Društva občine Črna na Koroškem 

Društva Število 
Športna in rekreativna društva 18 
Društva za pomoč ljudem 4 
Kulturno umetniška društva 7 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 2 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 6 
Stanovska društva 3 
Društva za razvoj kraja 1 
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Nacionalna in politična društva 0
Društva za duhovno življenje  
Ostalo 0 
Skupaj: 39 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 

 Krajevne in druge organizacije: 
o Rdeči križ Črna 
o Rdeči križ Žerjav 
o Župnijska Karitas 

 
 2.2.4.4     Kulturne ustanove 
 Kulturni dom Črna na Koroškem 
 Koroška osrednja knjižnica, Knjižnica Črna na Koroškem 
 Koroška osrednja knjižnica, Knjižnica Žerjav 
 Koroška osrednja knjižnica, izposojevališče Podpeca 
 Koroški pokrajinski muzej, Rudarski muzej Črna 
 Koroški pokrajinski muzej, Etnografska zbirka Črna 
 
 2.2.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo: 

o Črjanske cajtnge http://www.crna.si/index.php/obcina-crna/crjanske-cajtnge 
  
 
2.3     Občina Mežica 

  
 

 2.3.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.mezica.si/) 
 

Občina Mežica leži v srednjem delu Mežiške doline ob sotočju reke Meže in potoka Šumca na 

nadmorski višini 491 m in je imensko, zemljepisno, alpsko in rudarsko turistično središče Mežiške 

doline. Meri 26 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 187. mesto. 
 
Razpoznavni znak koroške občine Mežica je zaradi večstoletne tradicije še vedno rudarstvo, vezano na 

nahajališča svinca in cinka med Peco in Uršljo goro. Mežiški rudnik je spremenjen v turistični rudnik in 

muzej. Z rudnikom je bil močno povezan tudi celotni razvoj mesta, rudarji pa so narekovali tudi utrip 

pestremu kulturnemu življenju. 
 
V več kot treh stoletjih so rudarji odkopali 19 milijonov ton svinčeve in cinkove rude, za kar so morali 

odkopati preko 1.000 km rovov. Leta 1988 se je pričelo postopno zapiranje rudnika, dokončno pa se je 

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
http://www.crna.si/index.php/obcina-crna/crjanske-cajtnge
http://www.mezica.si/
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proizvodnja svinčeno-cinkove rude končala leta 1994. Po zaprtju Rudnika svinca in cinka Mežica je v 

spomin na čase rudarjenja v Zgornji Mežiški dolini ostal Turistični rudnik in muzej, ki je poleg spečega 

kralja Matjaža v votlini na gori Peci zagotovo največja turistična posebnost Mežice, Mežiške doline, 

Koroške krajine in tudi Slovenije, saj je v podzemlju Pece poleg Perkmandlca, ki rudnika ni nikoli 
zapustil, še vedno življenje. 
 
Mežica, z vseh strani obdana z zelenimi travnimi površinami, že od nekdaj velja za alpsko turistično 

središče Mežiške doline. Kraj s svojimi danostmi je že desetletja priljubljena točka za priprave vrhunskih 

športnih ekip. V zadnjem času postaje vse bolj razvito in pomembno pohodništvo in planinarjenje. Do 

okoliških vrhov okrog mesteca so urejene in označene tihe in samotne sprehajalne pohodniške poti. 

Najvišja in najbolj obiskana gora tega dela Koroške je nedvomno Peca (2125m). Poleg čudovitih 

pogledov pritegne številne planince in radovedneže tudi legenda o kralju Matjažu, ki spi nekje v gori. V 

bližini votline kralja Matjaža, na mali Peci (1665m), je planinsko društvo uredilo prijeten planinski dom. 

Okoli Pece vodi meddržavna gorsko-kolesarska pot, poleg nje pa obstaja še obilo možnosti za 

kolesarjenje po okoliških gozdnih cestah. Glavna turistična atrakcija Mežice je stari rudnik svinca in 

cinka urejen v turistični muzej, kjer si je moč z rudarskim vlakcem popeljati v podzemlje Pece in si 

ogledati rove ter bogate zbirke mineralov in fosilov. Nad Mežico so zanimiva cerkev Sv. Lenart s 

»čudodelno verigo«, Breg z najlepšimi kaščami ter Lom s prelepimi razgledi na avstrijsko Podjuno. V 
Mežici in okolici je več domačih gostiln, restavracij in turističnih kmetij, kjer vas bodo gotovo prijetno 

presenetile »knapovške« (rudarske) kulinarične posebnosti. 
 
Naselja v občini: Breg, Lom, Mežica, Onkraj Meže, Plat, Podkraj pri Mežici. 
 
 2.3.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/99; podatki za 2013  

 
 2.3.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 3.613 
Moški: 1.808 
Ženske: 1.805 
 
Konec leta 2013 je imela občina približno 3.613 prebivalcev, od tega približno 1.808 moških in 1.805 
žensk. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 138. mesto. Na kvadratnem 

kilometru površine občine je živelo povprečno 139,2 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 

večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).  
 
Število živorojenih je bilo enako od števila umrlih. Naravni prirast je znašal je 0 (slovensko povprečje 

1,6). Skupni prirast je negativen (-12). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila 

tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -
12. Tudi seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal 

je -12 (v Sloveniji 1,6). 
 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/99
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Povprečna starost občanov je bila 43 let in tako nekoliko višja od povprečne starosti prebivalcev 

Slovenije (44,3 let). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih 

občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 137 oseb starih 65 let ali 
več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa 

za celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga 

v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa 

staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako 
kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile 

stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

 
Slika 6: Prebivalstvena piramida občine Mežica 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 

 2.3.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Število delovno aktivnih prebivalcev je bilo 1275, število zaposlenih pa 1.323. Med aktivnim 
prebivalstvom občine je bilo 187 v povprečju 12,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je nekoliko več 

od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot 

moških. 
 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 64,6 

% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja. (l. 

2013 v Sloveniji 55,44%). Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v 

tej občini v bruto znesku za približno 5,70 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto 

znesku pa za približno 5%. 
 
Vsak 14. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa 
je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. 
 
 2.3.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  2.3.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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V obravnavanem letu je bilo v občini 415 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 1.505 stanovanj). 
Približno 41 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 
70 m2. 
 
 2.3.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 3.461, tujih državljanov je 152, kar predstavlja 4,2 % vseh prebivalcev. 
 
 2.3.3     Gospodarstvo 
Za gospodarstvo v občini Mežica je značilno, da kljub nekaterim strukturnim spremembam še vedno 

prevladuje usmerjenost k industriji, kar je zaradi prevladujoče gospodarske usmerjenosti območja v 

preteklosti, ki je temeljila na proizvodnji svinčeve in cinkove rude, tudi razumljivo. Rudarstvo ima v 

Mežiški dolini večstoletno tradicijo, saj so menda pod Peco izkoriščali rudna bogastva že Rimljani... 

Nekaj o preteklosti, ki še dokaj močno zaznamuje sedanjost gospodarskega utripa kraja. 
 
Danes v razvejani gospodarski dejavnosti občine še vedno prevladuje industrija. Podjetje TAB d.d., 
Mežica (Tovarna akumulatorskih baterij) je bilo ustanovljeno leta 1965 kot ena izmed temeljnih 

organizacij združenega dela Rudnika Mežica, kjer ima predelava svinca več kot 350-letno tradicijo. Prvih 
15 let je TAB delal z licenco Tudorja s Švedske. Danes TAB proizvaja vse vrste svinčevih baterij v dveh 

moderno opremljenih tovarnah s 400 zaposlenimi. Je največje podjetje v občini Mežica in med desetimi 

najuspešnejšimi koroškimi podjetji. 
 
Na dveh lokacijah v Mežici (obrtna cona na desnem bregu reke Meže ob prihodu v Mežico , t.i. »Konjski 

britof« in industrijska cona Glančnik ) je zgoščena večina ostalih podjetij in samostojnih podjetnikov, 

katerih dejavnosti so predvsem: 
 predelava kovin, proizvodnja elektro komponent in izdelava vzmeti. 

Tabela 7: Poslovni subjekti v Občini Mežica, na dan 31. 3. 2014 
Gospodarske družbe   63 
Zadruge 0 
Samostojni podjetniki posamezniki    129 
Pravne osebe javnega prava    3 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    7 
Društva 50 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    19 
Skupaj: 271 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 2.3.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 215 podjetij. 
 
 2.3.4     Storitvene dejavnosti 
 2.3.4.1     Izobraževanje 
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 130 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo torej 64,3 % vključenih v vrtec, kar je 11 % manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75%). 

V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo 272 učencev. Različne srednje 

šole je obiskovalo 130 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov (vseh 147); 

v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov.  

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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  2.3.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Vrtec Mežica (pri OŠ Mežica) 
 
  2.3.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Mežica 
 
  2.3.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 
Ni srednjih šol. 
 
  2.3.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
Ni višjih in visokih šol. 
 
 2.3.4.2     Zdravstvo in sociala 
  2.3.4.2.1     Domovi za starejše 
Ni domov za starejše. 
 
  2.3.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, zdravstvena postaja Mežica 
 
  2.3.4.2.3     Varstveno delovni centri 
Ni varstveno delovnih centrov. 
 
 2.3.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi  
Ni posebnih socialnovarstvenih zavodov. 
 2.3.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 8: Društva občine Mežica 

Društva Število 
Športna in rekreativna društva 17 
Društva za pomoč ljudem 2 
Kulturno umetniška društva 14 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 5 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 3 
Stanovska društva 2 
Društva za razvoj kraja 2 
Nacionalna in politična društva 0 
Društva za duhovno življenje  
Ostalo 0 
Skupaj: 43 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 

 Krajevne in druge organizacije: 
o Občinska organizacija RK Mežica 
o Župnijska Karitas Mežica 

 
 2.3.4.4     Kulturne ustanove 
 Koroška osrednja knjižnica, knjižnica Mežica  

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
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 Narodni dom Mežica 
 
 2.3.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo: 

o Šumc http://www.mezica.si/index.php/za-obcane-sumc 
 
 
 
2.4     Občina Prevalje 

     
 

 2.4.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.prevalje.si/) 
 

Občina Prevalje leži v dolini reke Meže na Koroškem. Središčno naselje občine je rojstni kraj enega 

izmed ustanoviteljev bralne značke, Leopolda Suhadolčana. Posebnost Prevalj so vsakoletna "Jesenska 

srečanja". 
 
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.1. 1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 

5807 ha ali 58,07 km in ima 6.807 prebivalcev (2013). 
 
Prevalje ležijo na nadmorski višini 411m in so geografsko, kulturno in upravno središče občine. 
Gospodarski razvoj občine še vedno v pretežni meri temelji na industrijski proizvodnji, kjer so 

najmočneje zastopane predelovalne dejavnosti, sledijo trgovina, proizvodnja kovin in kovinskih 

izdelkov, promet in gradbeništvo.  
 
Razvitost občine pokaže na svoj način tudi podatek o dolžini cest. V občini Prevalje je 83,7 km občinskih 

kategoriziranih cest in 109,8 km gozdnih cest. Skozi občino teče cca 6km regionalne ceste I. reda št. 

226 Holmec – Poljana - Ravne - Dravograd. Občina Prevalje namenja posebno pozornost komunalni 
opremljenosti in oskrbi z osnovnimi komunalnimi dobrinami. Izvajanje komunalne dejavnosti je 
zaupano Javnemu komunalnemu podjetju LOG d.o.o., Ravne na Koroškem, upravljanje s stanovanjskim 

fondom pa Stanovanjskemu podjetju d.o.o. Ravne na Koroškem. Občina zagotavlja osnovno vzgojo in 

izobraževanje v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje s podružnicami Holmec, Leše, Šentanel, predšolsko 

varstvo in vzgojo pa v vrtcih Zgornji kraj in Pod gonjami. Osnovno zdravstvo izvaja Zdravstveni dom 
Ravne na Koroškem, Zdravstvena postaja Prevalje. Zagotovljene so preskrbovalne, bančne, poštne in 

druge osebne storitve. Prevalje so že od nekdaj veljale za kraj živega kulturnega dogajanja in 

društvenega življenja.  
 
Prevalje so urbanizirano naselje domala sredi Mežiške doline, odprto proti mednarodnemu prehodu 

Holmec. V kraju je dobro razvita trgovska, gostinska in ostala storitvena dejavnost. Pestro gostinsko 
ponudbo v dolini dopolnjuje idilična vasica Šentanel s številnimi turističnimi kmetijami. Vas je daleč 

http://www.mezica.si/index.php/za-obcane-sumc
http://www.prevalje.si/
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naokrog poznana po svojih kulinaričnih posebnostih, kulturnem udejstvovanju in po čudovitih 

razgledih na Peco, Uršljo, Raduho, Obir in Podjuno. Tod poteka tudi turistična pot »Cesta mošta«, ki je 

še posebej primerna za pohodnike in gorske kolesarje. Identiteto in žlahtnost daje Prevaljam 

vsestransko bogata kulturna dediščina. Območje današnjih Prevalj je bilo naseljeno že v davni 

preteklosti. Tu so našli precej rimskih izkopanin, od katerih je še posebej znana kamnita rimska krsta 
(sarkofag) iz začetka 3.stoletja, ki stoji pred gostilno Brančurnik. Med domačini se je zanjo udomačilo 

ime »Brančurnikova klop«. Nekoč rudarske Leše krasita imenitni gotski cerkvi »dvojčici«, Sv.Ana in 

Sv.Volbenk. Nihče ne ve povedati, zakaj stojita tako blizu druga drugi, sta pa ravno zato nekaj 
posebnega.  
 
Občina Prevalje je del koroške statistične regije. Meri 58 km2. Po površini se med slovenskimi občinami 

uvršča na 120. mesto. 
  
Naselja v občini: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, 

Prevalje, Suhi Vrh, Šentamel, Zagrad, Stražišče-del. 
 
 2.4.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/129; podatki za 2013  

 
 2.4.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 6.807 
Moški: 3.344 
Ženske: 3.463 
Konec leta 2013 je imela občina približno 6.807 prebivalcev (približno 3.344 moških in 3.463 žensk). Po 

številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 77. mesto. Na kvadratnem kilometru 

površine občine je živelo povprečno 117 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v 

celotni državi (102 prebivalca na km2). 
 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu negativen, znašal je -4 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo 

višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 

negativen, znašal je -0,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

negativen, znašal je -4,4 (v Sloveniji 1,1). 
 
Povprečna starost občanov je bila 43,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 

(42,2 leta). 
 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 144 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, 

da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo 
(ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje 

kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh 

slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/129


Analiza območja OOK 2014 

                                                                                                                                                                                              

 

33 

občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; 

pri moških je bila slika enaka. 
 
 

 
Slika 7: Prebivalstvena piramida občine Prevalje 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 
 
 

 2.4.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,1 %registriranih brezposelnih oseb, to je 
enako povprečju v državi. Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot 

moških. 
 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 11 

%. 
 

 2.4.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  2.4.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 
V obravnavanem letu je bilo v občini 367 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 60 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 88 m2. Vsak drugi 
prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju 

star 9 let. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 204 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to 

je 116 kg manj kot v celotni Sloveniji. 
 

 2.4.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 6.538, tujih državljanov je 2690, kar predstavlja 4 % vseh prebivalcev. 
 
 2.4.3     Gospodarstvo 
Tabela 9: Poslovni subjekti v Občini Prevalje, na dan 31. 3. 2014 

Gospodarske družbe   105 
Zadruge 2 
Samostojni podjetniki posamezniki    235 
Pravne osebe javnega prava    2 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    11 
Društva 62 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    42 
Skupaj: 460 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 2.4.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 434 podjetij. 
 
 2.4.4     Storitvene dejavnosti 
 2.4.4.1     Izobraževanje 
V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 232 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 68 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih 

osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 540 učencev . Različne srednje 
šole je obiskovalo okoli 270 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 9 

diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov . 
 
  2.4.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Osnovna šola Franja Goloba Prevalje  

o Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje 
o Vrtec Leše 

 
  2.4.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Franja Goloba Prevalje 
  2.4.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 
Ni srednjih šol. 
 
  2.4.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
Ni višjih in visokih šol. 
 
 2.4.4.2     Zdravstvo in sociala 
  2.4.4.2.1     Domovi za starejše 
 Dom starejših Na Fari 
 
  2.4.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, zdravstvena postaja Prevalje 
 
  2.4.4.2.3     Varstveno delovni centri 
Ni varstveno delovnih centrov. 
 
  2.4.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi 
Ni posebnih socialnovarstvenih zavodov. 
 
 2.4.4.3     Organizacije in društva 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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Tabela 10: Društva občine Prevalje 
Društva Število 
Športna in rekreativna društva 23 
Društva za pomoč ljudem 4 
Kulturno umetniška društva 18 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 4 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 3 
Stanovska društva 2 
Društva za razvoj kraja 5 
Nacionalna in politična društva 0 
Društva za duhovno življenje  
Ostalo 0 
Skupaj: 59 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 
 Krajevne in druge organizacije: 
             - Župnijska Karitas Prevalje,  
             - (Občinska organizacija) Rdeči križ Mežiške doline, 
 
 2.4.4.4     Kulturne ustanove 
 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 

o Krajevna knjižnica Prevalje 
o Izposojevališče Leše  

 Muzej bralne značke 
 Rudarski muzej Leše 
 Dvornikova etnološka zbirka – Muzej kmečkega orodja 
 
 2.4.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo 

o Prevaljske novice http://www.prevalje.si/za-obcane/prevaljske-novice/ 
 
 

 
3     Knjižnica Dravograd 
Spletna stran knjižnice:  http://www.knjiznica-dravograd.si 

     3.1     Občina Dravograd 

                         
 

 3.1.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.dravograd.si/) 

Občina je naravnogeografsko del Koroške pokrajine; njen del so tudi reke Drava ter Meža in Mislinja, 

katerih vodno bogastvo se izkorišča za energetske namene. Je obmejna občina, saj leži ob delu naše 

meje z Avstrijo. Meri 105 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 65. mesto. Dravograd 
je geografsko središče Koroške, ki leži na stičišču dolin treh rek: Drave, Meže in Mislinje, na SV delu 

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
http://www.prevalje.si/za-obcane/prevaljske-novice/
http://www.knjiznica-dravograd.si/
http://www.dravograd.si/
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Slovenije, ob meji z Avstrijo. Obdajajo ga gozdno bogata hribovja Strojne na zahodu, Kozjaka na severu 
in Pohorja na jugu. Košenjak je najvišji vrh občine in Kozjaka in meri 1522 m nadmorske višine. 
 
V letu 2013 je tu živelo 8934 prebivalcev, največje naselje je Dravograd, kjer živi 3414 prebivalcev, sicer 

pa je triindvajset naselij zaokroženih v območja krajevnih skupnosti Dravograd, Črneče, Libeliče, 

Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje. 
 
Drava deli Dravograd na dva bregova, povezana z mostovi in hidroelektrarno. Prometnice povezujejo 
glavne tranzitne smeri proti Mariboru, Velenju, Avstriji, Ravnam na Koroškem in Libeličam. Cestne in 

železniške povezave dopolnjuje tudi mednarodna kolesarska pot ob Dravi, ki poteka v občini od 

mejnega prehoda Vič, skozi Dravograd in preko Drave skozi Bukovje v Trbonje. Prometno križišče 

cestnih in železniških ter nekdanjih vodnih poti, obmejna lega in naravne danosti so vse od nastanka 
Dravograda v 12. stoletju vplivali na njegov gospodarski in družbeni razvoj. Dravograd s starim mestnim 
jedrom je upravno, kulturno in gospodarsko središče občine. Trg Dravograd je eden najstarejših v 

Sloveniji, listinsko izpričan že leta 1185 kot trg Traberch, ki je bil v srednjem veku največji in 

najpomembnejši trg Dravske doline. Zaradi tranzitnega značaja sta tu od nekdaj cveteli trgovina in obrt, 

kateri se je kasneje pridružila industrija, ki strnjena v ekonomski coni ob sotočju rek Meže in Mislinje v 

Otiškem Vrhu ne posega v naravno dediščino prostora. 
 
Naselja v občini: Bukovska vas, Črneče, Črneška gora, Dobrova pri Dravogradu, Dravograd, Gorče, 

Goriški vrh, Kozji vrh nad Dravogradom, Libeliče, Libeliška gora, Ojstrica, Otiški vrh, Podklanc, Selovec, 
Sv. Boštjan, Sv. Danijel, Sv. Duh, Šentjanž pri Dravogradu, Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem-del, 
Trbonje, Tribej, Vič, Vrata.  
 3.1.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/36; podatki za 2013  

 
 3.1.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 8.934 
Moški: 4.489 
Ženske: 4.445 
 
Konec leta 2013 je imela občina približno 8.934 prebivalcev, od tega približno 4.489 moških in 4.445 
žensk. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 57. mesto. Na kvadratnem 

kilometru površine občine je živelo povprečno 84,8 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 

manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). 
 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast je bil negativen,  znašal je -10 
(slovensko povprečje 1,6). Tudi skupni prirast je negativen (-81). Število tistih, ki so se iz te občine 

odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini 

je bil negativen, znašal je -8,8. Tudi seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 

občini je bil negativen, znašal je -18,8 (v Sloveniji 1,6). 
Povprečna starost občanov je bila 43 let in tako nekoliko višja od povprečne starosti prebivalcev 

Slovenije (42,3 let). 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/36
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Porazdelitev prebivalstva po starosti in izobrazbi: 
Predšolskih otrok je bilo 105, osnovnošolcev 723, srednješolcev 373, študentov 679, aktivnega 

prebivalstva 4.874 in upokojencev 1.682. Brez izobrazbe je 434oseb, z osnovnošolsko izobrazbo 1.869, 

poklicno in srednjo izobrazbo ima 4.276 oseb, visokošolsko 1. stopnje 570, visokošolsko 2. stopnje 486 

in visokošolsko 3. stopnje 46 oseb. Državljanov RS je bilo 8.604, tujih državljanov 300, kar predstavlja 

3,4 % od vseh prebivalcev občine.  
 
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 112 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, 

da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo 

(ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje 

kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh 

slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih 

občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; 

pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
 

 
Slika 8: Prebivalstvena piramida občine Dravograd 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 
 
 
 3.1.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Število delovno aktivnih prebivalcev je bilo 3.114, število zaposlenih pa 3.326. Med aktivnim 
prebivalstvom občine je bilo 534 v povprečju 13,8 % (l. 2013 15,3%) registriranih brezposelnih oseb, to 
je več od povprečja v državi (12%). Med brezposelnimi je bilo – kot v večini slovenskih občin – več žensk 

kot moških (290 žensk in 244 moških). Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim 
prebivalstvom) je bilo približno 52,5 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar 

je manj od slovenskega povprečja. (L. 2013 v Sloveniji 55,44%). 
 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 
za približno 13,12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 

11 %. 
 
Vsak 14. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa 
je veljalo, da je bil vsak 22. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. 
 
 3.1.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  3.1.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 
V obravnavanem letu je bilo v občini 343 stanovanj na 1.000 prebivalcev (skupaj 3.058 stanovanj). 

Približno 53 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 

67,4 m2. 
 
 3.1.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 8.634, tujih državljanov je 300, kar predstavlja 3,4 % vseh prebivalcev. 
 
 
 3.1.3     Gospodarstvo 
Danosti prostora in obmejna lega Dravograda vplivajo na gospodarske dejavnosti, ki so povezane z 
značilnostmi pokrajine in tradicijo življenja. Prevladujoče gospodarske panoge v občini so gradbeništvo, 

prevozništvo in transportne storitve, kovinsko in lesno predelovalne dejavnosti ter trgovina in 

gostinstvo. 
 
Z Dravo kot energetskim potencialom upravlja prva v verigi sodobnih dravskih elektrarn pri nas. Zaradi 
relativno velikega deleža podeželskega območja in gozdno bogate pokrajine sta velikega pomena za 

gospodarstvo občine tudi kmetijstvo in gozdarstvo. 
 
Na izrazito podeželskem območju Dravograda so hribovske vasi in samotne kmetije še vedno 

zakladnica starih stavb bivalnega in gospodarskega značaja - predvsem kmečke hiše in skednji, kozolci, 

kašče. Ohranili so se v svojem izvirnem izročilu, kot so jih oblikovali ljudski graditelji ali obrtniški mojstri. 
 
Tabela 11: Poslovni subjekti v Občini Dravograd, na dan 31. 3. 2014 

Gospodarske družbe   145 
Zadruge 2 
Samostojni podjetniki posamezniki    314 
Pravne osebe javnega prava    15 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    26 
Društva 104 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    50 
Skupaj: 656 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 3.1.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 535 podjetij. 
 
 3.1.4     Storitvene dejavnosti 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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 3.1.4.1     Izobraževanje 
V občini je delovalo 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 343 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–

5 let jih je bilo torej 71,2 % vključenih v vrtec, kar je 3,8 % manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj 

(75%). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo 687 učencev  . Različne 

srednje šole je obiskovalo 368 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 48 študentov 

(vseh 431); v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov. 
 
  3.1.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Vrtec Dravograd 

o Enota Robindvor 
o Enota Šentjanž 
o Enota Črneče 
o Enota Libeliče 
o Enota Trbonje 
o Oddelek Ojstrica 

 
 
  3.1.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd 

o Podružnica Črneče 
o Podružnica Libeliče 
o Podružnica Ojstrica 
o Podružnica Trbonje 

 Osnovna šola Šentjanž 
 
  3.1.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 
Ni srednjih šol. 
 
  3.1.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
Ni višjih in visokih šol. 
 
 3.1.4.2     Zdravstvo in sociala 
  3.1.4.2.1     Domovi za starejše 
 Koroški dom starostnikov Črneče 
 
  3.1.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Dravograd 
 
  3.1.4.2.3     Varstveno delovni centri 
Ni varstveno delovnih centrov. 
 
  3.1.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi 
 Center za socialno delo Dravograd 
 Dom Sv. Eme 
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 3.1.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 12: Društva občine Dravograd 

Društva Število 
Športna in rekreativna društva 38 
Društva za pomoč ljudem 13 
Kulturno umetniška društva 19 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 14 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 10 
Stanovska društva 6 
Društva za razvoj kraja 4 
Nacionalna in politična društva 0 
Društva za duhovno življenje  
Ostalo 0 
Skupaj 104 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 
 Krajevne in druge organizacije: 

o Območno združenje Rdečega križa Dravograd 
o Župnijska Karitas 

 3.1.4.4     Kulturne ustanove 
 Javni zavod Dravit Dravograd, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti 
 Knjižnica Dravograd 
 Koroški pokrajinski muzej, dvorec Bukovje 
 
 3.1.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo: 

o Informator https://www.dravograd.si/informator 
 
 
 

4     Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  
Spletna stran knjižnice: http://www.sg.sik.si 

     4.1     Občina Slovenj Gradec 

                                 
 
 4.1.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.sloenjgradec.si/) 
 

Slovenj Gradec je sedež edine koroške mestne občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in prometno 

središče Mislinjske doline in Koroške nasploh. V smučarskem centru Kope se razvija zlasti zimski 

turizem. Občina Slovenj Gradec je del koroške statistične regije. Meri 174 km2. Po površini se med 

slovenskimi občinami uvršča na 29. mesto. 
 

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
https://www.dravograd.si/informator
http://www.sg.sik.si/
http://www.sloenjgradec.si/
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Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter pravno, gospodarsko, 

bančno, šolsko, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in 

širšega območja statistične Koroške regije.  Starodavno mesto v kotlini med Pohorjem in Uršljo goro je 

tudi slovenski sinonim za kulturno središče, kjer si bogato izročilo preteklosti podaja roko s sodobnim 

utripom. Pretiran in v smislu vpetosti v starosvetno krajinsko podobo nesorazmeren industrijski razvoj, 
kakršen je v 19. in 20. stoletju zaznamoval večino slovenskih mest, je bil Slovenj Gradcu prihranjen. 

Nagel razvoj gospodarskih in storitvenih možnosti v zadnjih letih si je zato tukaj srečno podal roko s 

starodavnim duhovnim izročilom in naravnimi bogastvi v bližnji okolici urbanega središča. Zgodovinski 

pomniki nas na vsakem koraku povezujejo s preteklostjo in z lahkoto zazibljejo v občutje romantične 

nostalgije, obenem pa opominjajo, da smo le ponižni, a ponosni nadaljevalci zgodbe, ki se je začela v 

sivi davnini. Razpeta je med utišani odmev najslavnejše epizode srednjeveške zgodovine, ki jo utelešajo 

umetnostni zakladi mestne župnijske cerkve, v letu 1251 kot prve na svetu posvečene ogrski princesi 
in turingijski vojvodinji sv. Elizabeti, zaščitnici revežev in beračev, ter spoštljivi spomin na svetovno 
znanega skladatelja Huga Wolfa, neprekosljivega mojstra pozno romantičnega samospeva, ki se je leta 

1860 rodil v hiši na slovenjgraškem osrednjem trgu. Likovna tradicija srednjeveških rezbarjev in 

baročnih mojstrov se je pretočila v mednarodno odmevno dejavnost Galerije likovnih umetnosti, ki je 
Slovenj Gradec v zadnjih štirih desetletjih zlasti s prireditvami pod pokroviteljstvom Združenih narodov 

uveljavila daleč preko meja domovine in ga trajno zaznamovala kot mesto miru in mednarodnega 
sporazumevanja. Krona teh prizadevanj je listina, s katero je leta 1989 generalni sekretar Svetovne 
organizacije Perez de Cuellar Slovenj Gradec uvrstil med častne nosilce naziva Glasnik miru. 
 
A častitljiva urbana tradicija in svetovljanska odprtost v svet sta le del krajinskega in duhovnega ozračja 

sveta ob Mislinji. Podeželsko zaledje je tod ohranilo arhaično izvirnost in velik del starodavne prvinske 

lepote. V vsakem letnem času mikavna in skoraj neokrnjena narava je potopljena v mehko razrahljano 

veduto z gozdovi poraslega hribovja, ki jo le tu in tam preseka hudourniško vodovje iz mnogoterih virov 

na površjih Pohorja in Uršlje gore ter zarezuje globoke in ozke globače, koder se meglice plazijo tja do 

poldneva, ko v dolini sonce že ogreje travnike in polja. 
 
Naselja v občini: Brda, Gmajna, Golavabuka, Gradišče, Graška Gora, Legen,  Mislinjska Dobrava, 

Pameče, Podgorje, Raduše, Sele, Slovenj Gradec, Spodnji Razbor, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 

Šmiklavž, Tomaška vas, Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe, Zgornji Razbor. 
 
 4.1.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/151; podatki za 2013  

 
 4.1.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 16.947 
Moški: 8.454 
Ženske: 8.493 
 
Konec leta 2013 je imela občina približno 16.947 prebivalcev, od tega približno 8.454 moških in 8.493 

žensk. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 25. mesto. Na kvadratnem 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/151
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kilometru površine občine je živelo povprečno 98 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,5 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 

bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej negativen, znašal je -2,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 

je bil negativen, znašal je -1,9 (v Sloveniji 1,1). 
 
Povprečna starost občanov je bila 41,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 

(42,2 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – 
večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivala 101 oseba stara 65 let ali več. To 

razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 

celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 

povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 

za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare 

manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
 

 
Slika 9: Prebivalstvena piramida občine Slovenj Gradec 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 
 
 4.1.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % 

zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju. 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14 % registriranih brezposelnih oseb, to je več 

od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk 

kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 7 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 %. 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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 4.1.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  4.1.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 
V obravnavanem letu je bilo v občini 357 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 67 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 92 m2. Vsak drugi 
prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju 

star 10 let. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 264 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, 
to je 56 kg manj kot v celotni Sloveniji. 
 
 4.1.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 16.498, tujih državljanov je 449, kar predstavlja 2,6 % vseh prebivalcev. 
 
 4.1.2.5     Uporabniki s posebnimi potrebami 
- Varna hiša Slovenj Gradec 
 4.1.3     Gospodarstvo 
Tabela 13: Poslovni subjekti v Občini Slovenj Gradec, na dan 31. 3. 2014 

Gospodarske družbe   385 
Zadruge 4 
Samostojni podjetniki posamezniki    801 
Pravne osebe javnega prava    22 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    57 
Društva 216 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti 117 
Skupaj: 1602 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 4.1.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 1.560 podjetij. 
 
 4.1.4     Storitvene dejavnosti 
 4.1.4.1     Izobraževanje 
V občini je delovalo 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 643 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–

5 let jih je bilo 68 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 1.400 učencev. 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 830 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 

50 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 

44 študentov in 9 diplomantov. 
 
  4.1.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec 

o Enota Maistrova z oddelkom na Selah 
o Enota Celjska 
o Enota Legen 
o Enota Pameče 
o Enota Šmartno pri Slovenj Gradcu 
o Enota Podgorje pri Slovenj Gradcu 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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o Enota Mislinja z oddelkom v Doliču 
o Enota Podgorje 
 

  4.1.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Prva osnovna šola Slovenj Gradec 

o Podružnica Sele 
o Oddelek splošna bolnišnica Slovenj Gradec 

 Druga osnovna šola Slovenj Gradec 
o Podružnica Pameče - Troblje 

 Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu 
 Osnovna šola Podgorje 

o Podružnica Razbor 
o Podružnica Šmiklavž 

 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec, OŠ s prilagojenim programom 
 
  4.1.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 
 Šolski center Slovenj Gradec 

o Srednja šola 
o Gimnazija 
o Srednja zdravstvena šola 

 
  4.1.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
 Višja strokovna šola Slovenj Gradec 
 Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec 
 Visoka šola za tehnologijo polimerov 
 
 4.1.4.2     Zdravstvo in sociala 
  4.1.4.2.1     Domovi za starejše 
 Koroški dom starostnikov Črneče, enota Slovenj Gradec 
 
  4.1.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Slovenj Gradec 
 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 
 

  4.1.4.2.3     Varstveno delovni centri 
 CUDV Črna na Koroškem, VDC Slovenj Gradec 
 
  4.1.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi 
 Center za socialno delo Slovenj Gradec 
 Center za socialno delo Slovenj Gradec, krizni center 
 
 4.1.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 14: Društva občine Slovenj Gradec 

Društva Skupaj 
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Športna in rekreativna društva 83
Društva za pomoč ljudem 28 
Kulturno umetniška društva 42 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 17 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 19 
Stanovska društva 14 
Društva za razvoj kraja 8 
Nacionalna in politična društva 0 
Društva za duhovno življenje 0 
Ostalo 7 
Skupaj 218 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 
 Krajevne in druge organizacije: 

o Javni zavod MOCIS, Center za izobraževanje odraslih 
o Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče 
o Glasbena šola Slovenj Gradec 
o Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur 
o Podjetniški center Slovenj Gradec 
o Rojstna hiša Huga Wolfa 
o Sokličev muzej 

 
 4.1.4.4     Kulturne ustanove 
 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
 Koroška galerija likovnih umetnosti 
 Koroški pokrajinski muzej 
 Kulturni dom Slovenj Gradec 
 
 4.1.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo 

o SGlasnik http://www.slovenjgradec.si/sglasnik.html 
 
 

 
     4.2     Občina Mislinja 

                     
 
 4.2.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.mislinja.si/) 
 

Po velikosti je ena večjih v Sloveniji, saj meri 112 km2, ima 11 naselij in 1265 hišnih številk, in okrog 

4645 prebivalcev. Je tipična podeželsko-vaška občina, njeno ozemlje se razteza od nadmorske višine 

520 metrov v Spodnjih Dovžah in vse do najvišjega vrha Pohorja-Črnega vrha 1543 metrov. Občina 

zavzema gornji del Mislinjske doline, od izvira Mislinje pod Roglo do Dovž, in doliško podolje, od izvira 

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
http://www.slovenjgradec.si/sglasnik.html
http://www.mislinja.si/
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Pake do Hude luknje, ter hribovita področja med Paškim Kozjakom, Pohorjem in Graško goro. Ob Paki 

sta nastali večji naselji Srednji in Gornji Dolič; ob Mislinji pa Mislinja, Šentilj. 
 
Mislinja je središčno naselje zgornjega dela Mislinjske doline.Jedro je v Šentlenartu, kjer je stičišče 

Pohorja in Karavank. Je najjužnejše naselje, uvrščeno v koroško regijo. Kraj omenjajo zapisi že 1404. 

Pravi razvoj je prišel s fužinami, na kar spominja ime zaselka Plavž. Sredi  19. stoletja so fužine začele 

izgubljati veljavo. Od posesti A. Pergerja, ki je obrate leta 1900 preusmeril v lesno industrijo,  so se 
danes ohranile žaga, nekaj meščanskih hiš in nasad eksotičnih dreves. Zadnje oglarske kope, ki so služile 

predvsem fužinarjem in steklarjem, so danes le etnološka zanimivost.  
 
Naselja v občini: Mislinja, Dovže, Gornji Dolič, Kozjak, Mala Mislinja, Paka-del, Razborca, Srednji Dolič, 

Šentilj pod Turjakom, Tolsti vrh pri Mislinji, Završe. 
 
 
 
 4.2.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/103; podatki za 2013  

 
 4.2.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 4.569 
Moški: 2.385 
Ženske: 2.332 
 
Konec leta 2013 je imela občina približno 4.569 prebivalcev, od tega približno 2.385moških in 2.332 
žensk. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 108. mesto. Na kvadratnem 

kilometru površine občine je živelo povprečno 41 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu pozitiven, znašal je 3 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo 

višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 

negativen, znašal je -12,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je 

bil negativen, znašal je -9,3 (v Sloveniji 1,1). 
 
Povprečna starost občanov je bila 41,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 

(42,2 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – 
večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivala 101 oseba stara 65 let ali več. To 

razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 

celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 

povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 

za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare 
manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/103
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Slika 10: Prebivalstvena piramida občine Mislinja 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 
 

 4.2.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % 

zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (57 %). 
 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več 

žensk kot moških. 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 17 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 

%. 
 
 4.2.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  4.2.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 
V obravnavanem letu je bilo v občini 374 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 66 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 84 m2. Skoraj vsak drugi 
prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju 

star 9 let. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 233 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to 

je 87 kg manj kot v celotni Sloveniji. 
 
 4.2.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 4.645, tujih državljanov je 46, kar predstavlja 1 % vseh prebivalcev 
 
 4.2.3     Gospodarstvo 
Kmetijstvo, obrt, industrija, turizem. 
 
Tabela 15: Poslovni subjekti v Občini Mislinja, na dan 31. 3. 2014 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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Gospodarske družbe   64 
Zadruge 0 
Samostojni podjetniki posamezniki    157 
Pravne osebe javnega prava    2 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    5 
Društva 44 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    32 
Skupaj: 304 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 4.2.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 280 podjetij. 
 
 
 
 
 4.2.4     Storitvene dejavnosti 
 4.2.4.1     Izobraževanje 
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 161 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–

5 let jih je bilo 70 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 390 učencev . 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 210 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 

50 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 

44 študentov in 9 diplomantov . 
   
  4.2.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec 

o Enota Mislinja z oddelkom v Doliču  
 
  4.2.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Mislinja 
 
  4.2.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 
Ni srednjih šol. 
 
  4.2.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
Ni višjih in visokih šol. 
 
 4.2.4.2     Zdravstvo in sociala 
  4.2.4.2.1     Domovi za starejše 
Ni domov za starejše. 
 
  4.2.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Slovenj Gradec, zdravstvena postaja Mislinja 
 
  4.2.4.2.3     Varstveno delovni centri 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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Ni varstveno delovnih centrov. 
 
  4.2.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi  
Ni posebnih socialnovarstvenih zavodov. 
 
 4.2.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 16: Društva občine Mislinja 

Društva Število 
Športna in rekreativna društva 26 
Društva za pomoč ljudem 5 
Kulturno umetniška društva 7 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 0 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 3 
Stanovska društva 3 
Društva za razvoj kraja 1 
Nacionalna in politična društva 0 
Društva za duhovno življenje  
Ostalo 0 
Skupaj 45 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 
 Krajevne in druge organizacije: 

o Krajevna organizacija RK Mislinja 
o Župnijska Karitas Šentilj pod Turjakom 

 
 4.2.4.4     Kulturne ustanove 
 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Knjižnica Mislinja  
 
 4.2.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo 

o Naša občina http://www.mislinja.si/h/glasilo 
 
 
 

5     Knjižnica Radlje ob Dravi  
Spletna stran knjižnice: http://www.knjiznica-radlje.si 

     5.1     Občina Radlje ob Dravi 

                            
 
 5.1.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.radlje.si/) 
 

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
http://www.mislinja.si/h/glasilo
http://www.knjiznica-radlje.si/
http://www.radlje.si/
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Radlje ob Dravi so ena od občin v Dravski dolini. Občinsko središče je istoimensko naselje, ki je hkrati 
tudi upravno in gospodarsko središče za širšo okolico. Prostrani nasadi hmelja dajejo podobi kraja 

svojevrsten okvir. Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se 

med slovenskimi občinami uvršča na 77. mesto. 
 
V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje, ki 

ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, na 

drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih 

zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj 

industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, 

trenutno nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje 

ob Dravi tudi pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še 

svojevrsten okvir. 
 
Največje naselje so Radlje ob Dravi, ki hkrati predstavljajo tudi upravno središče občine. Villa Radela se 

prvič omenjena v listinah leta 1161, kot trg pa leta 1268. O častitljivi starosti kraja pričajo tudi najdbe 

iz rimskih časov. Radlje še danes ohranjajo svojo značilno trško podobo. Občina Radlje ob Dravi se 
ponaša z bogato zgodovinsko tradicijo, ki je pustila svoj pečat tako v Radljah ob Dravi, kot tudi v naseljih 

Dobrava, Brezni vrh, Radelca, Remšnik, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije Kralji, Spodnji Orlici, Št. Janžu 

pri Radljah, Vasi, Vuhredu, Spodnji in Zgornji Vižingi ter na Zgornjem Kozjem vrhu. Obiskovalci občine 

lahko izbirajo tudi med številnimi možnostmi za rekreacijo, saj razgibano območje Dravske doline, 

Pohorja in Kozjaka ponuja številne pohodne, kolesarske in učne poti. Prav slednje so odlična priložnost 

za obiskovalce, da združijo prijetno s koristnim. Športno ponudbo sta poleg številnih igrišč za nogomet, 

igrišča na mivki za odbojko, tenis igrišča, kegljišča in plezalnih sten, dodatno popestrili nova Športna 

hiša Radlje, ki je že odprla svoja vrata in nov Športni stadion. Turistični in športni ponudbi svoje 

doprinesejo tudi številni kulturni dogodki in seveda kulinarika. V poletnih mesecih se v Radljah odvijajo 

številne prireditve v okviru Koroškega kulturnega poletja. September pa je mesec, ko občina praznuje 

svoj praznik in takrat so številne prireditve združene v t.i. Radeljska srečanja. Poleg tega različna 

društva v občini, organizacije, institucije in številni posamezniki tekom leta organizirajo različne 

prireditve, ki so namenjene tako občanom in občankam, kot tudi obiskovalcem ob drugod.   
 
Naselja v občini: Brezni vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, Spodnja 

Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga, Zgornji 

Kozji vrh. 
 
 5.1.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/135; podatki za 2013  
 

 5.1.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 6.310 
Moški: 3.177 
Ženske: 3.133 
 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/135
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Sredi leta 2013 je imela občina približno 6.310 prebivalcev (približno 3.177 moških in 3.133 žensk). Po 

številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 83. mesto. Na kvadratnem kilometru 

površine občine je živelo povprečno 67 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 

celotni državi (102 prebivalca na km2). 
 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu negativen, znašal je -0,2 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 

bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej negativen, znašal je -7,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 

je bil negativen, znašal je -7,3 (v Sloveniji 1,1). 
 
Povprečna starost občanov je bila 42,2 leta in tako enaka povprečni starosti prebivalcev Slovenije. Med 
prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 118 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, 

da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo 

(ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje 

kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh 

slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih 

občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; 

pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
 

 
Slika 11: Prebivalstvena piramida občine Radlje ob Dravi 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 
 
 
 5.1.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 53 % 

zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). 
 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 16,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več 

žensk kot moških. 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 14 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 

%. 
 
 5.1.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  5.1.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 
V obravnavanem letu je bilo v občini 347 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 63 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 89 m2.Vsak drugi 
prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju 

star 11 let. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 234 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, 
to je 86 kg manj kot v celotni Sloveniji. 
 
 5.1.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 6.137, tujih državljanov je 173, kar predstavlja 2,7 % vseh prebivalcev. 
 
 5.1.3     Gospodarstvo 
Tabela 17: Poslovni subjekti v Občini Radlje ob Dravi, na dan 31. 3. 2014: 

Gospodarske družbe   105 
Zadruge 1 
Samostojni podjetniki posamezniki    303 
Pravne osebe javnega prava    12 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    18 
Društva 92 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    47 
Skupaj: 578 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 5.1.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 549 podjetij. 
 
 5.1.4     Storitvene dejavnosti 
 5.1.4.1     Izobraževanje   
V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 210 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–

5 let jih je bilo 66 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 500 učencev. 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 230 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 

40 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 

44 študentov in 9 diplomantov . 
 
  5.1.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Osnovna šola Radlje ob Dravi 

o VVZ Radlje 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo


Analiza območja OOK 2014 

                                                                                                                                                                                              

 

53 

o VVZ Vuhred 
 
  5.1.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Radlje ob Dravi 
 
  5.1.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 
Ni srednjih šol. 
 
  5.1.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
Ni višjih in visokih šol. 
 
 
 
 5.1.4.2     Zdravstvo in sociala 
  5.1.4.2.1     Domovi za starejše 
 Dom za starejše Hmelina 
 
  5.1.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi 
 
  5.1.4.2.3     Varstveno delovni centri 
Ni varstveno delovnih centrov. 
 
  5.1.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi  
 Center za socialno delo Radlje ob Dravi 
 
 5.1.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 18: Društva občine Radlje ob Dravi 

Društva Skupaj 
Športna in rekreativna društva 41 
Društva za pomoč ljudem 7 
Kulturno umetniška društva 20 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 5 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 8 
Stanovska društva 6 
Društva za razvoj kraja 4 
Nacionalna in politična društva 0 
Društva za duhovno življenje 0 
Ostalo 3 
Skupaj: 94 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 
 Krajevne in druge organizacije: 

o Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi 
 
 5.1.4.4     Kulturne ustanove 
 Knjižnica Radlje ob Dravi 

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces


Analiza območja OOK 2014 

                                                                                                                                                                                              

 

54 

 ŠKTM 
 Glasbena šola Radlje ob Dravi 
 Koroški pokrajinski muzej, enota Radlje 
 JSKD, enota Radlje ob Dravi 
 
 5.1.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo 

o Novičke občine Radlje http://www.radlje.si/novicke_obcine_radlje 
 
 
 
      5.2     Občina Muta 

                   
 

 5.2.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.muta.si/) 

Občina Muta leži v osrednji Dravski dolini na severovzhodnem delu Slovenije, vpeta je med reko Dravo 

na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu. Obsega dve geografsko - gospodarski enoti: dolino ob 
reki Dravi s terasami in ravninskim svetom do vznožnih obronkov hribovitega zaledja in hriboviti svet 

vzdolž državne meje. Muta leži v predalpskem svetu, ki ima bogato floro in razmeroma obilo 
površinskih voda. Središče občine je trg Zgornja Muta, gručasto naselje na dvignjeni naselbini ob glavni 

cesti Dravograd – Maribor, ki posebej lepo izstopa na zahodni strani. Tukaj je tudi upravno središče 

z  županstvom, krajevnim uradom, šolo, knjižnico, banko, pošto, župnijskim uradom, zdravstvenim 

domom, trgovinami in drugimi ustanovami. 
 
Muta je obcestno naselje z dvema jedroma. Spodnja Muta leži blizu izliva Bistrice v Dravo, Zgornja 

Muta na robu terase Mučkega polja in ob cesti proti Gortini. Kraj je dobil ime po mitnici (omenjena 
1192) na križišču cest med Koroško, Štajersko in Mislinjsko dolino. Po letu 1490 sta ob župnijski cerkvi 

zrasla gradova. Naselje in promet je do 16. stoletja nadziral in varoval grad nad reko Bistrico. Tedaj 
razvaljeno trdnjavo so plemičoi zapustili in zaradi pogostega obnavljanja ima danes bidermajersko 

okrasje.  
 
Večja naselja Zg. Muta, Sp. Muta  in Gortina so se torej razvijali na ravninskem delu, zaselki Pernice, 
Mlake, Sv. Jernej nad Muto in Sv. Primož nad Muto pa se razprostirajo po hribovitih predelih Golice in 

Kobanskega ob državni meji. Vsi zaselki skupaj tvorijo složno celoto na 39 km2 in 3437 
prebivalcev. Sosednje občine na slovenski strani, ki nas obdajajo so Radlje ob Dravi, Vuzenica in 

Dravograd, na drugi strani državne meje pa je to Občina Eibiswald. 
 
Naselja v občini: Gortina, Mlake, Muta, Pernice, Primož nad Muto, Jernej nad Muto. 
 
 5.2.2     Socio-demografske značilnosti območja 

http://www.radlje.si/novicke_obcine_radlje
http://www.muta.si/
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Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/109; podatki za 2013  

 
 5.2.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 3.437 
Moški: 1.723 
Ženske: 1.714 
 
Sredi leta 2013 je imela občina 3.437 prebivalcev (približno 1.723 moških in 1.714 žensk). Po številu 

prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 142. mesto. Na kvadratnem kilometru površine 

občine je živelo povprečno 89 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni 

državi (102 prebivalca na km2). 
 
Število živorojenih je bilo enako številu umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej 

v tem letu enak nič (v Sloveniji 0,9).Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila 

tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal 

je -9,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal 

je -9,6 (v Sloveniji 1,1). 
 
Povprečna starost občanov je bila 42,1 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 

(42,2 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – 
večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 112 oseb starih 65 let ali več. To 

razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 

celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 

povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 

za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare 

manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
 

 
Slika 12: Prebivalstvena piramida občine Muta 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 
 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/109
http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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 5.2.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 53 % 

zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). 
 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več 

žensk kot moških. 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 

%. 
 
 5.2.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  5.2.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 
V obravnavanem letu je bilo v občini 377 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 87 m2. 
 
 5.2.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 3.417, tujih državljanov je 20, kar predstavlja 0,6 % vseh prebivalcev. 
 
 5.2.3     Gospodarstvo 
Tabela 19: Poslovni subjekti v Občini Muta, na dan 31. 3. 2014: 

Gospodarske družbe   47 
Zadruge 0 
Samostojni podjetniki posamezniki    129 
Pravne osebe javnega prava    2 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    8 
Društva 43 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    27 
Skupaj: 256 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 5.2.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 253 podjetij. 
 
 5.2.4     Storitvene dejavnosti 
 5.2.4.1     Izobraževanje   
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 98 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 69 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji 

osnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 290 učencev. Različne srednje šole je 
obiskovalo okoli 170 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 17 

diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov.  
 
  5.2.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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 Osnovna šola Muta 
o Vrtec Muta 

 
  5.2.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Muta 
 
  5.2.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 
 Šolski center Slovenj Gradec 

o Srednja šola Muta 
  5.2.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
Ni višjih in visokih šol. 
 
 5.2.4.2     Zdravstvo in sociala 
  5.2.4.2.1     Domovi za starejše 
Ni domov za starejše 
 
  5.2.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, zdravstvena postaja Muta 
 
  5.2.4.2.3     Varstveno delovni centri 
Ni varstveno delovnih centrov. 
 
  5.2.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi  
Ni posebnih socialnovarstvenih zavodov. 
 
 5.2.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 20: Društva občine Muta 

Društva Število 
Športna in rekreativna društva 21 
Društva za pomoč ljudem 3 
Kulturno umetniška društva 7 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 0 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 4 
Stanovska društva 4 
Društva za razvoj kraja 4 
Nacionalna in politična društva 0 
Društva za duhovno življenje  
Ostalo 2 
Skupaj: 45 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobj1ve/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 
 Krajevne in druge organizacije: 

o Rdeči križ Muta 
o Župnijski Karitas Muta 

 
 5.2.4.4     Kulturne ustanove 
 Knjižnica Radlje ob Dravi, Knjižnica Muta 

http://mrrsp.gov.si/rdruobj1ve/dr/index.faces
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 Kovaško-livarski in gasilski muzej (enoti Koroškega pokrajinskega muzeja) 
 
 5.2.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo 

o Mučan http://www.muta.si/podrocje.aspx?id=315 
 
 
     5.3     Občina Podvelka 

                      
 

 5.3.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.podvelka.si/) 

Občina Podvelka leži v Dravski dolini in se razprostira tako na Kozjaku kot tudi na Pohorju. V občini si 

prizadevajo za sonaravni trajnostni razvoj. Zelo aktivni so splavarji, kar se izkorišča tudi v turistične 

namene. Občina Podvelka je del koroške statistične regije. Meri 104 km2. Po površini se med 

slovenskimi občinami uvršča na 66. mesto. 
 
Podvelka je zanimivo naselje na desnem bregu Drave. Kraj je bil nekdaj zgolj domovanje gozdnih 
delavcev, ki so naplavljeni les pripravljali za prodajo. Pomembnejši je postal, ko je pridobil železniško 

postajo in so na njej začeli nakladati pohorski tonalit, les in lesne izdelke. Kraj zaznamujejo različne 

prireditvene športne aktivnosti.   
 
Naselja v občini: Brezno, Janževski vrh, Javnik, Kozji vrh, Lehen na Pohorju, Ožbalt, Podvelka, Rdeči 

Breg-del, Spodnja Kapla, Vurmat-del, Zgornja Kapla. 
 
 5.3.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/123; podatki za 2013  

 
 5.3.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 2.455 
Moški: 1.273 
Ženske: 1.182 
 
Konec leta 2013 je imela občina približno 2.455 prebivalcev, od tega približno 1.273 moških in 1.182 

žensk. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 169. mesto. Na kvadratnem 

kilometru površine občine je živelo povprečno 24 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
 

http://www.muta.si/podrocje.aspx?id=315
http://www.podvelka.si/
http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/123
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Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu negativen, znašal je -4,1 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 

bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej negativen, znašal je -17,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil negativen, znašal je -22 (v Sloveniji 1,1). 
 
Povprečna starost občanov je bila 43,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 
(42,2 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – 
večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 125 oseb starih 65 let ali več. To 

razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za 

celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 

povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 
za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare 

manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 
 

 
Slika 13: Prebivalstvena piramida občine Podvelka 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 
 
 5.3.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 47 % 

zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %). 
 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 19,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
več od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več 

žensk kot moških. 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 21 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 

%. 
 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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 5.3.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  5.3.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 
V obravnavanem letu je bilo v občini 429 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 81 m2. Skoraj vsak drugi 
prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju 

star 10 let. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 218 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, 

to je 102 kg manj kot v celotni Sloveniji. 
 
 5.3.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 2.431, tujih državljanov je 24, kar predstavlja 1 % vseh prebivalcev. 
 
 5.3.3     Gospodarstvo 
Tabela 21: Poslovni subjekti v Občini Podvelka, na dan 31. 3. 2014: 

Gospodarske družbe   17 
Zadruge 0 
Samostojni podjetniki posamezniki    72 
Pravne osebe javnega prava    2 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    5 
Društva 23 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    27 
Skupaj: 146 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 5.3.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 130 podjetij. 
 
 5.3.4     Storitvene dejavnosti 
 5.3.4.1     Izobraževanje   
V občini je delovalo 5 vrtcev, obiskovalo pa jih je 56 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–

5 let jih je bilo 56 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V 
tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 170 učencev. 
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 90 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 

študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 
9 diplomantov. 
 
  5.3.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Osnovna šola Brezno – Podvelka 

o Oddelek vrtca Lehen 
o Oddelek vrtca Brezno 
o Oddelek vrtca Kapla 
o Podvelka Ožbalt 

 
  5.3.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Brezno - Podvelka 
 
  5.3.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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Ni srednjih šol. 
 
  5.3.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
Ni višjih in visokih šol. 
 5.3.4.2     Zdravstvo in sociala 
  5.3.4.2.1     Domovi za starejše 
Ni domov za starejše 
 

  5.3.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, zdravstvena postaja Podvelka 
  5.3.4.2.3     Varstveno delovni centri 
Ni varstveno delovnih centrov. 
 
  5.3.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi  
Ni posebnih socialnovarstvenih zavodov. 
 
 5.3.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 22: Društva občine Podvelka 

Društva Število 
Športna in rekreativna društva 5 
Društva za pomoč ljudem 4 
Kulturno umetniška društva 5 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 1 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 5 
Stanovska društva 2 
Društva za razvoj kraja 2 
Nacionalna in politična društva 0 
Društva za duhovno življenje  
Ostalo 0 
Skupaj: 24 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 
 Krajevne in druge organizacije: 

o PGD Brezno Podvelka 
o PGD Ožbalt 
o PGD Kapla 

 
 5.3.4.4     Kulturne ustanove 
 Knjižnica Radlje ob Dravi, Knjižnica Podvelka  
 
 5.3.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo 

o Flosar http://www.podvelka.si/h/JANJA2014/flosar_small.pdf 
  

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
http://www.podvelka.si/h/JANJA2014/flosar_small.pdf
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5.4     Občina Ribnica na Pohorju 

                                 
 
 5.4.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.ribnicanapohorju.si) 
 

Sedež Občine Ribnica na Pohorju je v gorski vasici Ribnici, na nadmorski višini 715m. Osnovna 
gospodarska panoga občine je kmetijstvo, in sicer gozdarstvo in živinoreja. V občini so nahajališča 

pohorskega tonalita. 
 
Občina Ribnica na Pohorju je del koroške statistične regije. Meri 59 km2. Po površini se med 

slovenskimi občinami uvršča na 117. mesto. 
 
Ribnica na Pohorju je majhno gručasto naselje na Ribniškem polju, na planem prevalu med dolinama 

Velke in Vuhreščice. Skozi Ribnico je v rimski dobi potekala cesta iz Slovenskih konjic v Dravsko dolino. 

Ker kraj obkrožajo obširni, temni pohorski gozdovi, se tu že od nekdaj ukvarjajo z gozdarstvom, 

žagarstvom in živinorejo. Nekdaj je bil kraj znan tudi po steklu, a je ta dejavnost izumrla na prelomu iz 

19. v  20. stoletje. Danes je Ribnica idilični klimatski turistični kraj z bungalovi, smučišči in razvitim 

turizmom ns kmetiji. Je tudi prijetno izhodišče za planinske poti proti Ribniški koči in Jezerskem vrhu.  
 
Naselja v občini: Hudi kot, Josipdol, Ribnica na Pohorju, Zgornja orlica, Zgornji Janževski Vrh, Zgornji 

Lehen na Pohorju. 
 
 5.4.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/142; podatki za 2013  

 
 5.4.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 1.188 
Moški: 605 
Ženske: 583 
 
Konec leta 2013 je imela občina približno 1.188 prebivalcev, od tega približno 605 moških in 583 žensk. 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 203. mesto. Na kvadratnem kilometru 

površine občine je živelo povprečno 20 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v 

celotni državi (102 prebivalca na km2). 
 
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu negativen, znašal je -1,7 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 

http://www.ribnicanapohorju.si/
http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/142
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bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej negativen, znašal je -10,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil negativen, znašal je -12,6 (v Sloveniji 1,1). 
 
Povprečna starost občanov je bila 42,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 

(42,2 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – 
večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 118 oseb starih 65 let ali več. To 

razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 

celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 

povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 

za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare 

manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
 

 
Slika 14: Prebivalstvena piramida občine Ribnica na Pohorju 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 
 
 
 5.4.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 15,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več 

žensk kot moških. 
 
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 

%. 
 
 5.4.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  5.4.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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V obravnavanem letu je bilo v občini 476 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 56 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 81 m2. Vsak drugi 
prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju 

star 10 let. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 341 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, 

to je 21 kg več kot v celotni Sloveniji. 
 
 5.4.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 1.177, tujih državljanov je 11, kar predstavlja 0,9 % vseh prebivalcev. 
 
 5.4.2.5     Uporabniki s posebnimi potrebami 
 
 5.4.3     Gospodarstvo 
Tabela 23: Poslovni subjekti v Občini Ribnica na Pohorju, na dan 31. 3. 2014: 

Gospodarske družbe   7 
Zadruge 2 
Samostojni podjetniki posamezniki    27 
Pravne osebe javnega prava    2 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    3 
Društva 13 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    13 
Skupaj: 67 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 5.4.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 70 podjetij. 
 
 5.4.4     Storitvene dejavnosti 
 5.4.4.1     Izobraževanje   
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 29 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 39 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji 

osnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 110 učencev. Različne srednje šole je 
obiskovalo okoli 50 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 8 

diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov. 
 
  5.4.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Osnovna šola Ribnica na Pohorju, enota vrtec 
 
  5.4.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Ribnica na Pohorju 
 
  5.4.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 
Ni srednjih šol. 
  5.4.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
Ni višjih in visokih šol. 
 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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 5.4.4.2     Zdravstvo in sociala 
  5.4.4.2.1     Domovi za starejše 
Ni domov za starejše. 
 
  5.4.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, zdravstvena postaja Ribnica na Pohorju 
 
  5.4.4.2.3     Varstveno delovni centri 
Ni varstveno delovnih centrov. 
 
  5.4.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi 
Ni posebnih socialnovarstvenih zavodov. 
 
 5.4.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 24: Društva občine Ribnica na Pohorju 

Društva Število 
Športna in rekreativna društva 5 
Društva za pomoč ljudem 2 
Kulturno umetniška društva 3 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 0 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 0 
Stanovska društva 1 
Društva za razvoj kraja 2 
Nacionalna in politična društva 0 
Društva za duhovno življenje 0 
Ostalo 0 
Skupaj: 13 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 
 Krajevne in druge organizacije: 

o Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica – Josipdol 
o Društvo združenja borcev narodno osvobodilne borbe 
o Krajevna organizacija Rdeči Križ Josipdol – Ribnica 
o Karitas župnije Ribnica na Pohorju 

 
 5.4.4.4     Kulturne ustanove 
 Knjižnica Radlje ob Dravi, Knjižnica Ribnica na Pohorju  
 
 5.4.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo:  

o Ribniške novice 
http://www.ribnicanapohorju.si/images/napovednik/RIBNISKE_NOVICE_2014.pdf 

 
 

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
http://www.ribnicanapohorju.si/images/napovednik/RIBNISKE_NOVICE_2014.pdf
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5.5     Občina Vuzenica 

                         
 
 5.5.1     Geografske značilnosti 
(Vir: spletna stran občine http://www.vuzenica.si/) 
 

Občina Vuzenica sodi v koroško regijo. Večji del občine leži v Dravski dolini, kjer se reka Drava izkorišča 

tudi za pridobivanje električne energije. Tako je naselje Vuzenica, ki je središče občine, tipično 

industrijsko naselje s hidroelektrarno. Občina Vuzenica je del koroške statistične regije. Meri 50 km2. 

Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 133. mesto. Vuzenica leži ob sotočju reke in njenega 

pritoka Cerkvenice, pod severnim vznožjem gozdnatega Pohorja. Iz doline so čudoviti pogledi na 

Pohorje, še lepši pa je razgled z vrha Pohorja.  
 
Vuzenico odlikuje sloves enega najstarejših krajev v Dravski dolini. Nekdaj so tu splavarji splavili 
»flose«, prevozniki pa so ob Dravi veselo tovorili. Živahno je bilo tudi na številnih sejmih in ta tradicija 

je ostala živa še danes. O nekdanji slavi še danes pričajo ostanki starega gradu in župnijska cerkev sv. 

Nikolaja. V njen je bil nadžupnik mili pesnik in narodni buditelj Anton Martin Slomšek. Tesane stavbe s 

številnimi okrasnimi detajli so danes spomenik ljudskega stavbarstva in priča bivalne kulture. Vse 

skupaj s skrivnostmi narave povezuje urejena gozdna pot, ki vabi na čudovite sprehode. Pokrajina, ki 

nudi obilico možnosti za rekreacijo v neokrnjeni naravi, gozdnih sadežev in domačih dobrot, je 

prepredena s številnimi pohodnimi potmi. 
 
V Vuzenici se je vredno odpraviti na izlet tudi s kolesom, konjem ali peš, saj je doživetje narave tako še 

večje. Številni vzponi so vredni truda, saj je vedno poplačan s čudovitimi razgledi. Utrujenost bo kmalu 

pozabljena, nepozabni trenutki pa vas bodo kmalu spet pripeljali nazaj. Največje bogastvo naše občine 

predstavljajo ljudje, ki tukaj živijo, delujejo in ustvarjajo v različnih društvih, institucijah in podjetjih. 

Veliko zanimivih prireditev preko celega leta na različnih področjih bogati skupno življenje.  
 
Naselja v občini: Dravče, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Vid, Šentjanž nad Dravčami, Vuzenica. 
 
 5.5.2     Socio-demografske značilnosti območja 
Vir: http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/201; podatki za 2013  

 
 5.5.2.1     Prebivalstvo po spolu, izbranih starostnih skupinah, izobrazbeni in poklicni 
strukturi, številu gospodinjstev, naravnem in skupnem prirastu, družine 
 
Število prebivalcev: 2.722 
Moški: 1.373 
Ženske: 1.349 
 

http://www.vuzenica.si/
http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/201
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Konec leta 2013 je imela občina približno 2.722 prebivalcev, od tega približno 1.373 moških in 1.349 

žensk. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 161. mesto. Na kvadratnem 

kilometru površine občine je živelo povprečno 54 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 
 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu pozitiven, znašal je 5,5 (v Sloveniji 0,9). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 

bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej negativen, znašal je -12,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v 
občini je bil negativen, znašal je -6,6 (v Sloveniji 1,1). 
 
Povprečna starost občanov je bila 41,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 

(42,2 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – 
večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 108 oseb starih 65 let ali več. To 

razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 

celotno Slovenijo (ta je bila 119). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 

povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja 

za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare 
manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena. 
 

 
Slika 15: Prebivalstvena piramida občine Vuzenica 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137; podatki za 2013 
 
 5.5.2.2     Dnevne delovne migracije - delovno aktivno prebivalstvo - število, število 

zaposlenih oseb, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane brezposelnosti, povprečna 

mesečna plača 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 57 % 

zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju. 
 
Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je 
več od povprečja v državi (13,1%). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več 

žensk kot moških. 
 

http://www.stat.si/obcine/sl/2015/Municip/Index/137
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Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 

%. 
 
 5.5.2.3     Ocena stanovanjskega sklada, stanovanja po številu sob in površini po občinah 

Slovenije, po metodologiji popisa 2011 
  5.5.2.3.1     Število stanovanj, stanovanjski sklad 
V obravnavanem letu je bilo v občini 353 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 69 % stanovanj je 
imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 95 m2. Skoraj vsak drugi 
prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju 

star 8 let. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 209 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to 

je 111 kg manj kot v celotni Sloveniji. 
 
 5.5.2.4     Narodnost, priseljenci - glede na državljanstvo (št. in %) 
Slovenskih državljanov je 2.681, tujih državljanov je 41, kar predstavlja 1,5 % vseh prebivalcev. 
 
 5.5.3     Gospodarstvo 
Tabela 25: Poslovni subjekti v Občini Vuzenica, na dan 31. 3. 2014 

Gospodarske družbe   25 
Zadruge 0 
Samostojni podjetniki posamezniki    105 
Pravne osebe javnega prava    3 
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava    5 
Društva 28 
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti    22 
Skupaj: 188 

(Vir: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo) 
 
 5.5.3.1     Podjetja po občinah 
V občini je bilo 189 podjetij. 
 
 5.5.4     Storitvene dejavnosti 
 5.5.4.1     Izobraževanje   
V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 111 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 
let jih je bilo 69 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnji 

osnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 250 učencev. Različne srednje šole je 
obiskovalo okoli 110 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 12 

diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov. 
 
  5.5.4.1.1     Predšolske ustanove – vrtci (število, število udeležencev) 
 Vrtec Vuzenica 
 
  5.5.4.1.2     Osnovne šole (seznam, število, število udeležencev…) 
 Osnovna šola Vuzenica 
 
 
  5.5.4.1.3    Srednje šole (seznam, število, število udeležencev, občina bivališča) 

http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Porocila/Zadnje_porocilo
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Ni srednjih šol. 
 
  5.5.4.1.4     Višje in visoke šole (seznam, število, število udeležencev, študenti 

terciarnega izobraževanja po občini stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija…) 
Ni višjih in visokih šol. 
 
 5.5.4.2     Zdravstvo in sociala 
  5.5.4.2.1     Domovi za starejše 
Ni domov za starejše. 
 
  5.5.4.2.2     Zdravstveni domovi 
 Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, zdravstvena postaja Vuzenica 
 
  5.5.4.2.3     Varstveno delovni centri 
Ni varstveno delovnih centrov. 
 
  5.5.4.2.4     Posebni socialnovarstveni zavodi 
Ni posebnih socialnovarstvenih zavodov. 
 
 5.5.4.3     Organizacije in društva 
Tabela 26: Društva občine Vuzenica 

Društva Število 
Športna in rekreativna društva 9 
Društva za pomoč ljudem 3 
Kulturno umetniška društva 6 
Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 5 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 3 
Stanovska društva 1 
Društva za razvoj kraja 2 
Nacionalna in politična društva 0 
Društva za duhovno življenje 1 
Ostalo 1 
Skupaj: 31 

(Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces [24.3.2015]) 
 
 Krajevne in druge organizacije: 

o Prostovoljno gasilsko društvo Vuzenica 
o Karitas Vuzenica 

 
 5.5.4.4     Kulturne ustanove 
 Knjižnica Radlje ob Dravi, Knjižnica Vuzenica 
 
 5.5.4.5     Lokalni mediji 
 Občinsko glasilo 

o Vuzeniški odsevi http://www.sv-
vid.si/LinkClick.aspx?fileticket=Aw%2bC0mv2haw%3d&tabid=38 

  

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
http://www.sv-vid.si/LinkClick.aspx?fileticket=Aw%2bC0mv2haw%3d&tabid=38
http://www.sv-vid.si/LinkClick.aspx?fileticket=Aw%2bC0mv2haw%3d&tabid=38
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IV INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA OPREMA (IKT) NA POSAMEZNIH 

OBMOČJIH OOK  
 
Prva in druga naloga (Pravilnik, 2003) se posredno nanašata tudi na opremo IKT. Na slednjo je vezano 

zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in nudenje informacij ter 
strokovne pomoči vsem knjižnicam na območju OOK (predvsem z vidika razvojnih potreb glede 
informacijske tehnologije in načrtovanja ter vzdrževanja računalniških sistemov …). Uporabnikom 
nudijo informacije, do katerih lahko dostopajo, če imajo računalnike in povezavo, ki to omogoča. (pov. 
Bon, 2013). 
 
Osrednje območne knjižnice (v nadaljevanju OOK) so v preteklih letih izvedle več popisov stanja 

informacijsko komunikacijske opreme v slovenskih splošnih knjižnicah. Za razvojne potrebe 

opremljanja z opremo IKT na območjih so v Knjižnici Otona Župančiča, v Osrednji knjižnici Kranj in v 

Knjižnici Mirana Jarca že v prvem triletnem obdobju delovanja OOK-jev (od 2003 do 2006),  izvedli 
popis in analizo stanja opreme IKT na območju. Naslednji popis stanja opreme IKT po območjih je bil 

izveden leta 2009 v osmih od desetih območnih knjižnicah. Sledil je še en popis leta 2010. Tega so  

realizirale vse območne knjižnice. (pov. po Bon, 2013). 
 
Popisi stanja so bi opravljeni z namenom ugotavljanja doseganja normativnih določil Pravilnika o 

pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03) in Standardov za 

splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). 
 
Pretekli popisi so zajemali naslednje sklope: 

 način vzdrževanja IKT opreme v knjižnicah, 
 stanje in delež delovnih postaj za zaposlene in uporabnike, 
 povezava do interneta in stanje omrežne opreme, 
 programska oprema in licence. 

 
Namen popisa opreme informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) in analize popisa 
je ugotoviti stanje opreme IKT na posameznih območjih OOK po osrednjih knjižnicah, njihovih 

organizacijskih enotah (krajevna knjižnica, potujoča knjižnica) in postajališčih premičnih zbirk pred 

iztekom Standardov za splošne knjižnice (2005-2015), kar bo osnova za nadaljnje načrtovanje. 
 
V okviru raziskave smo proučili izpolnjevanje naslednjih podlag: 

a) Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001, 96/2002) 
 » Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tega zakona tudi:  

o zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno 

dostopna na elektronskih medijih,  
o Splošne knjižnice so vključene v nacionalni vzajemni bibliografski sistem. (16. 

člen); 
 »Da je knjižnica vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem, se šteje, ko je njen 

lokalni katalog uporabnikom dostopen preko tega sistema.« (41. člen). 
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b) Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS 73/2003, 

70/2008, 80/2012) 
 »Splošna knjižnica v osrednji in krajevnih knjižnicah zbira publikacije in informacije 

javnega značaja, pomembne za lokalno skupnost, ter omogoča dostop do elektronskih 

publikacij javnih oblasti na svetovnem spletu.« (12. člen); 
  »Splošna knjižnica ima 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1000 

prebivalcev.« 15. člen. 
 

c) Standardi za splošne knjižnice (1.5.2005-30.4.2015) 
 »Vsaka organizacijska enota knjižnice ima računalniški katalog in dostop do 

vzajemnega kataloga.« (4.7.1); 
 »Knjižnica upošteva pri zaposlitvi standard zaposlitve enega strokovnega delavca za 

razvoj računalniške mreže, komunikacij in programske opreme na 40 osebnih 
računalnikov.« (5.2 tretja alineja); 

 »Vsaka slovenska splošna knjižnica ima na 1000 prebivalcev eno mesto, opremljeno z 

računalnikom z internetno povezavo in možnostjo tiskanja za dostop do kataloga in 

informacijskih virov ter uporabo gradiva, vendar ne manj kot 4 mesta.« (6.2.2 četrta 

alineja); 
 »Knjižnica mora imeti prostor za postavitev komunikacijskih naprav.« (6.4); 
 »Vsa bibliobusna postajališča morajo biti opremljena z električnim priključkom ter 

možnostjo priključitve na računalniško omrežje.« (6.5); 
 »Bibliobus mora imeti najmanj delovno mesto za izposojo in najmanj eno mesto, 

opremljeno z računalnikom za uporabnike.« (6.5 prva in druga alineja); 
 »Knjižnica mora imeti računalniško in komunikacijsko opremo za dostop do virov na 

internetu.« (6.6); 
 »Knjižnično opremo sestavljajo tudi naprave za avtomatsko izposojanje in vračanje 

knjižničnega gradiva, naprave za razvrščanje knjižničnega gradiva ter oprema za 

uporabo gradiva za vizualno, slušno in fizično ovirane uporabnike.« (6.6.1); 
 »Slovenske knjižnice so povezane v enoten knjižnični sistem.« (7.1); 
 Kazalci o virih:  

o »Število terminalov/osebnih računalnikov na prebivalca. 
o Število računalniških delovnih mest in dostopov do kataloga na prebivalca.« 

(9.3.2 druga in tretja alineja). 
 
Rezultati preteklih popisov so pokazali, da število računalniških delovnih mest, določeno v Standardih, 

večina splošnih knjižnic v Sloveniji ne dosega. Bonova (2013) tudi ugotavlja, da v preteklih popisih »niso 

bile upoštevane nekatere pomembne specifike standardov opremljenosti splošnih knjižnic glede 

prostorskih zahtev za dostop do informacij: načrt razvitosti knjižnične mreže in znotraj le-te še 

upoštevanje pogoja, da imajo organizacijske enote »1 mesto, opremljeno z računalnikom z internetno 
povezavo, vendar ne manj kot 4 mesta«. Ob upoštevanju navedenega določila bi slovenske splošne 

knjižnice potrebovale še več računalniških delovnih mest z dostopom do interneta.  
Kot problem navedenega popisa je bilo zaznano tudi staranje računalnikov. 
 
 
 



Analiza območja OOK 2014 

                                                                                                                                                                                              

 

72 

Hipoteze 
H1: Vsaka organizacijska enota knjižnice ima računalniško delovno mesto z dostopom do interneta. 
H2: Vsaka splošna knjižnica ima 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1.000 

prebivalcev z dostopom do interneta in z možnostjo tiskanja. 
H3:Vsaka splošna knjižnica ima zaposlenega enega strokovnega delavca za razvoj računalniške mreže, 

komunikacij in programske opreme na 40 osebnih računalnikov. 
H4: Vsaka potujoča knjižnica ima najmanj eno delovno mesto za izposojo in najmanj eno mesto, 
opremljeno z računalnikom za uporabnike z dostopom do interneta. 
H5: Vse slovenske splošne knjižnice imajo infrastrukturo za varno hranjenje podatkov. 
H6: Vse slovenske splošne knjižnice že uporabljajo računalništvo v oblaku. 
 
Cilji 
Uporabnikom v splošnih knjižnicah pravico do uporabe informacijskih virov in dostopa do informacij 

opredeljujejo že minimalni pogoji, predpisani s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 

kot javne službe (Pravilnik, 2003) in strokovna priporočila Standardov za splošne knjižnice (za obdobje 

od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015) (Standardi, 2005). Gre za strokovna priporočila razvoja dejavnosti 

do leta 2015. Dokumenta priporočata računalniško in komunikacijsko opremo za dostop do virov na 

internetu ter opremo za druge dejavnosti, ki jih izvaja splošna knjižnica.  
 
S popisom opreme IKT želimo ugotoviti stanje le-te v slovenskih splošnih knjižnicah, ga primerjati s 
popisom za leto 2009, izpolnjevanje trenutnih zakonskih osnov, podzakonskih aktov (navedenih v 
uvodnem delu) in ne nazadnje ugotoviti ali so knjižnice kos hitremu tehnološkemu razvoju.  
 
Popis in analiza stanja bosta osnova za ugotovitev stanja po posameznih območjih in hkrati osnova  
izhodiščem za razvoj oz. usmeritev razvoja splošnih knjižnic kot informacijskih središč lokalnih 

skupnosti, sprememb normativnih okvirov, načrtovanje strategije nadaljnjega razvoja opreme IKT na 

območjih OOK in pripravo nacionalnih strateških načrtov posodabljanja opreme IKT. 
 
 

1     Namen in predvideni učinki popisa 
 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem kot območna knjižnica na koroškem 

območju, tako kot osrednje območne knjižnice, vsakih nekaj let ugotavlja stanje opremljenosti naših 

knjižnic z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT).  
 
Letošnje zajemanje podatkov (trajanje: od ponedeljka, 17. 03. 2014, do vključno ponedeljka, 04. 04. 

2014; naknadno podaljšali do 14. 04. 2014), in sicer je za preteklo leto 2013 potekal preko MS Excelovih 

tabel (kreirala Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper), ki so se vsebinsko in oblikovno 

razlikovale od tabel zadnjega popisa 2010. Zaradi obsežnosti tabele so ponekod popisovalci imeli 

težave, ki pa smo jih s skupnimi močni nato tudi rešili. Argumenti, predlogi in komentarji o tabeli za 
popis so zapisani v zadnjem poglavju. Anketa (stanje opreme IKT na dan 31.12.2013) je bila dostopna 
na Dropbox strežniku na naslednjem naslovu: 
https://www.dropbox.com/sh/rr9pc9fqdtoit5i/E8mgNAyg-L?n=156140321. 
 

https://www.dropbox.com/sh/rr9pc9fqdtoit5i/E8mgNAyg-L?n=156140321
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Popis je zajel vse slovenske osrednje knjižnice. Za razliko od prejšnjih popisov je izveden po posameznih 

organizacijskih enotah knjižnic (krajevnih knjižnicah, potujočih knjižnicah) in postajališčih premičnih 

zbirk.  
 
Podatki oziroma rezultati anket popisa opreme IKT bodo vključeni v celovito analizo stanja knjižnične 

dejavnosti na naših območjih (izhodišče za komentarje rezultatov navaja Pravilnik o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe UL RS, št. 73/03 v 16. členu in  Standarde za splošne knjižnice (za 

obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015).  
 
Namen popisa opreme informacijsko-komunikacijske tehnologije in analize popisa je ugotoviti stanje 
opreme IKT na posameznih območjih OOK po osrednjih knjižnicah, njihovih organizacijskih enotah 

(krajevna knjižnica, potujoča knjižnica) in postajališčih premičnih zbirk pred iztekom Standardov za 

splošne knjižnice (2005-2015), kar bo osnova za nadaljnje načrtovanje [Malec, 2014]. 
 
Popis na Koroškem območju se nanaša na naslednje splošne knjižnice: 

 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (v nadaljevanju SIKSG), 
 Knjižnica Dravograd (v nadaljevanju SIKDRA), 
 Knjižnica Radlje ob Dravi (v nadaljevanju SIKRDL), 
 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (v nadaljevanju SIKRA),  
 in njihovih organizacijskih enot. 

 
V popisu smo zajeli naslednje točke: 

 način vzdrževanja opreme IKT (Tabela A1 in A2), 
 število in vrste opreme IKT  za zaposlene in uporabnike (Tabela B), 
 konfiguracija strojne in komunikacijske opreme (Tabela C), 
 povezava na internet (Tabela D), 
 pokritost licenc (Tabela E), 
 strežnik in varnost informacijskega sistema (Tabela F). 

 
S popisom želimo ugotoviti [Malec, 2014]: 

 na kakšen način splošne knjižnice upravljajo in vzdržujejo opremo IKT: ali imajo za upravljanje 

in razvoj IKT zaposlen lasten strokovni kader (z znanji s področja računalništva) oz. ga 

vzdržujejo strokovni knjižnični delavci (knjižničarji, višji knjižničarji, bibliotekarji) ali knjižnice 

najemajo  zunanje izvajalce  in imajo z njimi sklenjeno vzdrževalno pogodbo (Tabela A1 in A2); 
 število in vrsto opreme IKT, njihovo starost, verzijo operacijskega sistema na računalnikih, … 

Vse te informacije nam bodo služile za ugotavljanje potreb po posameznih območjih OOK za  

zagotovitev novejše, sodobnejše opreme IKT (Tabela B); 
 stanje mrežnih naprav (oprema IKT: usmerjevalniki, mrežna stikala, …) in možnosti za njihovo 

nadaljnjo uporabo oziroma zamenjavo (Tabela C); 
 vrste in hitrosti internetnih povezav ter nivo implementirane aplikacijske varnosti, ki jih 

uporabljajo splošne knjižnice. Ugotoviti želimo tudi ali knjižnice uporabljajo sisteme za nadzor 

in upravljanje uporabniških računalnikov ter ali uporabljajo katero od informacijskih rešitev 

računalništva v oblakih (dropbox, …) (Tabela D); 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200373
http://www.sg.sik.si/
http://www.knjiznica-dravograd.si/
http://www.knjiznica-radlje.si/
http://www.rav.sik.si/
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 kakšno je število licenc operacijskih sistemov in katere so še druge licence (vrste antivirusnih 

programov, spam/adware  filtrov in programskih požarnih zidov na računalnikih), ki se 

uporabljajo na sistemih (prenehanja podpore določenim operacijskim sistemom - WindowXP) 
(Tabela E); 

 število strežnikov, tipe operacijskih sistemov strežnikov in njihove verzije ter njihova namenska 

uporaba (za spletno stran, pošto, intranet, arhiviranje). Ob ugotovitvi, da imamo večje število 

strežnikov, ki imajo enake storitve (programe), lahko vodi k razmišljanju o združevanju 

(centralizaciji) in virtualizaciji strežniškega okolja za vse ali del OOK-jev (Tabela F). 
 
 

2     Analiza popisa 
 
     2.1     Način vzdrževanja opreme IKT (Tabela A1 in A2) 
Knjižnice v sodobnem času predstavljajo kompleksne informacijske sisteme, ki za svoje vzdrževanje 

zahtevajo specifična in širša znanja, hitro odzivnost in poznavanje novosti s področja IKT. Ustrezno 
vzdrževanje opreme omogoča nemoteno poslovanje knjižnice za vse potencialne uporabnike in za 
zaposlene. Praksa je pokazala, da informatiki in sistemski administratorji pri svojem delu občasno 

potrebujejo tudi pomoč stalnih zunanjih partnerjev. Z njimi sodelujejo na različne pogodbene načine. 

Zato je naš namen ugotoviti, na kakšen način splošne knjižnice vzdržujejo opremo IKT: ali imajo za 

upravljanje in razvoj IKT zaposlen lasten strokovni kader (z znanji s področja računalništva) oz. ga 

vzdržujejo strokovni knjižnični delavci (knjižničarji, višji knjižničarji, bibliotekarji) ali knjižnice najemajo  

zunanje izvajalce  in imajo z njimi sklenjeno vzdrževalno pogodbo. 
 
Za nemoteno poslovanje knjižnice je ustrezno vzdrževanja opreme vsekakor zelo pomembno.  
 
Knjižnice v sodobnem času predstavljajo kompleksne informacijske sisteme, ki za svoje vzdrževanje 

zahtevajo specifična in širša znanja, hitro odzivnost in poznavanje novosti s področja IKT. Praksa je 

pokazala, da informatiki in sistemski administratorji pri svojem delu opreme IKT občasno potrebujejo 

tudi pomoč stalnih zunanjih partnerjev. Z njimi sodelujejo na različne pogodbene načine. Zato je naš 

namen ugotoviti, na kakšen način splošne knjižnice upravljajo in vzdržujejo opremo IKT: ali imajo za 

upravljanje in razvoj IKT zaposlen lasten strokovni kader (z znanji s področja računalništva) oz. ga 

vzdržujejo strokovni knjižnični delavci (knjižničarji, višji knjižničarji, bibliotekarji) ali knjižnice 

najemajo  zunanje izvajalce  in imajo z njimi sklenjeno vzdrževalno pogodbo [Malec, 2014]. 
 
S popisom na Koroškem območju smo ugotovili, da za upravljanje, razvoj in vzdrževanje IKT opreme 

knjižnice SIKRDL, SIKDRA IN SIKSG po potrebi najemajo zunanje izvajalce, s katerimi nimajo sklenjene 

vzdrževalne pogodbe. V knjižnici SIKDRA za opremo IKT poskrbi 0,12 EPZ lastni kader (bibliotekar), v 
SIKRA pa imamo lasten kader z znanji s področja računalništva (informatičarka). 
 
 
 
     2.2     Število, starost in vrsto opreme IKT  za zaposlene in uporabnike (Tabela B) 
Pravočasno in ustrezno spremljanje opreme IKT znižuje stroške vzdrževanja, zato želimo ugotoviti 
vrsto, starost in število opreme IKT, ki jo uporabljajo zaposleni in/ali uporabniki ter bi jo bilo, glede na 
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načela računalniške stroke, potrebno nadomestiti z novo. Potrebna je ugotovitev ali in koliko je potreb 
po posameznih območjih OOK po zagotovitvi novejše, sodobnejše opreme IKT. 
 
Zakonodajna izhodišča knjižnične dejavnosti temeljijo na omogočanju enakih možnosti dostopa do 

knjižnic in njihovih storitev za vse prebivalce Slovenije, zato naj bi med drugim povečali tudi število 

računalniško opremljenih delovnih mest z dostopom do interneta za uporabnike. Ta bodo namenjena 

predvsem za podporo državljanom pri dejavnostih civilne družbe in uporabi e-storitev države. Zato je 

posebna skrb namenjena posodabljanju opreme IKT za razvoj spletnih storitev in informacijsko 
usposabljanje uporabnikov. Pri tem so kazalniki uspešnosti predvsem »rast števila računalnikov z 

dostopom do interneta na prebivalca [Bon, 2012]. 
 
Uporabnikom v splošnih knjižnicah pravico do uporabe informacijskih virov in dostopa do informacij 
opredeljujejo že minimalni pogoji, predpisani s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 

kot javne službe (Pravilnik, 2003) in strokovna priporočila Standardov za splošne knjižnice (za obdobje 

od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015) (Standardi, 2005). Gre za strokovna priporočila razvoja dejavnosti 

do leta 2015. Dokumenta priporočata računalniško in komunikacijsko opremo za dostop do virov na 

internetu ter opremo za druge dejavnosti, ki jih izvaja splošna knjižnica [Bon, 2012]. 
 
 2.2.1     Število računalnikov 
Pravilnik (2003) v 15. členu določa, da mora knjižnica zagotoviti »0,25 računalniškega delovnega mesta 

za uporabnike na 1.000 prebivalcev«. Tudi Standardi (2005), kot strokovna priporočila za učinkovito in 

gospodarno organiziranje knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic za doseganje družbenih ciljev, 

vsebujejo opredelitev števila računalnikov za uporabnike. Na 1.000 prebivalcev (za uporabo gradiva in 

informacij) predvidevajo »1 mesto, opremljeno z računalnikom z internetno povezavo, vendar ne manj 

kot 4 mesta« [Bon, 2012]. 
 
Število računalnikov na koroškem območju se je zmanjšalo za 22,7 odstotkov (tabela 1), in sicer največ 

v knjižnici SIKSG kar za 65,8 odstotkov, nato v SIKRA za 18 odstotkov, v SIKDRA se stanje glede na zadnji 
popis ni spremenilo, v SIKRDL pa imajo 2 računalnika več kot leta 2010. Zmanjšanje števila računalnikov 

je posledica odpisa najslabših računalnikov.  
 
Tabela 27: Število računalnikov na Koroškem območju 

 

Število računalnikov - Koroška SKUPAJ 
2013 

SKUPAJ 
2010 

odstotek 
(zmanjšanja/povečanja) 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 50 61 -18,0 
Knjižnica Dravograd 15 15 0,0 
Knjižnica Radlje ob Dravi 38 36 5,6 
Knjižnica Ksaverja Meška SG 13 38 -65,8 
Skupaj Koroška: 116 150 -22,7 
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Koliko računalnikov je namenjenih zaposlenim in koliko uporabnikom, je prikazano na grafu 1. 
 
Na grafu 1 in 2 lahko vidimo, da se je zmanjšalo število računalnikov predvsem v škodo uporabnikov, 

14 računalnikov manj imajo uporabniki na voljo v knjižnici SIKSG ter 12 manj v SIKRA. 

 
Graf 1: Število računalnikov - Koroška 2013 

 

 
Graf 2: Število računalnikov - Koroška 2010 

 
 
Glede na to, da se je zmanjšalo število računalnikov predvsem v škodo uporabnikov, smo v tabeli 2 

prikazali podrobnejšo analizo ter zapisali doseganje deleže po Pravilniku (2003) in Standardu (2005). 

Če povzamemo podatke iz tabele 2, ugotovimo, da: 
 SIKRA kot osrednja knjižnica dosega delež z 0,48 računalnikov na 1000 prebivalcev (kar presega 

Pravilnik, opisan pod točko 2.2, ter z 52,29 odstotki NE dosegamo Standarda (opisan pod točko 

2.2). Vse preostale enote SIKRA prav tako dosegajo delež po Pravilniku (torej vse čez 0,25), po 

Standardu je stanje naslednje: pet od devetih knjižnic NE dosega Standarda (tri enote nimajo 

računalniške opreme, preostali dve NE dosegata v 51,87 in 65,21 odstotkih).  
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 SIKSG kot osrednja knjižnica NE dosega Pravilnika (s 44,08 %) in Standarda (z 86,02 %) z 0,14 % 
deležem, Pravilnik in Standard prav tako ne dosegata še dve enoti knjižnice. 

 SIKDRA kot osrednja knjižnica dosega Pravilnik z 0,90 deležem ter ne dosega Standard v 10,21 

odstotkih. 
 SIKRDL kot osrednja knjižnica dosega Pravilnik z 0,75 deležem (tudi ostale enote SIKRDL ga 

dosegajo) ter ne dosega Standarda v 25,11 odstotkih (ne dosegata ga še dve enoti knjižnice, in 

sicer v 26,52 % in 15,82 %). 
 
Iz tabele 27 še razberemo, da je na koroškem območju 41,67 % enot knjižnic brez računalniške opreme 

ter tako tudi brez internetne povezave (SIKRA: od 9 enot so tri organizacijske enote brez opreme in 
internetne povezave; SIKSG: od 4 enot sta dve organizacijski enoti brez opreme in internetne povezave, 
SIKRDL: od 6 enot je ena organizacijska enota brez opreme in internetne povezave)
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Tabela 28: Delež računalnikov za uporabnike ter doseganje pravilnika / standarda 

AKRONIM 
knjižnice organizacijska enota 

št.  
računalnikov 

za 
 

 UPORABNIKE 

delež  
(števila 

računalnikov) 
na 1000 

prebivalcev 
 

KOT  
OSREDNJA 
KNJIŽNICA 

delež  
(števila 

računalnikov) na 
1000 

prebivalcev 
 

KOT  
KK / PPZ / BUS 

KNJIŽNICA 

odstotek 
enot brez 

internetne 
povezave oz. 

brez 
računalnikov 

v splošni 
knjižnici 

število 
prebivalcev 

(stanje H1 2014 
za občine)  

 
ZA  

OSREDNJE 
KNJIŽNICE 

 
(preb. tudi iz 
OBČIN, ki jih 
pokriva kot 

osrednja 
knjižnica) 

število prebivalcev 
(stanje H2 2013 za 

občine in 
za naselja) 

 
ZA  

KK / PPZ / BUS 
 

(preb. le iz tistega 
KRAJA/NASELJA, 
kjer se knjižnica 

nahaja) 

dosegamo  
(v %) 

 delež po 
PRAVILNIKU 

 
 (0,25 rač. mest 
na 1000 preb.) 

 
KOT  

OSREDNJA 
KNJIŽNICA 

dosegamo  
(v %) 

 delež po 
PRAVILNIKU 

 
 (0,25 rač. mest 
na 1000 preb.) 

 
KOT  

KK / PPZ / BUS 
KNJIŽNICA 

dosegamo  
(v %) 

 delež po 
 STANDARDU 

 
(1 rač. mesto na 

1000 preb.) 
 

KOT  
OSREDNJA 
KNJIŽNICA 

dosegamo  
(v %) 

 delež po 
 STANDARDU 

 
(1 rač. mesto na 

1000 preb.) 
 

KOT  
KK / PPZ / BUS 

KNJIŽNICA 

dosegamo  
(v %) 

 delež po 
 STANDARDU 

 
(vendar ne 
manj kot 4 

mesta na 1000 
preb.) 

SIKRA Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem 12 0,48 1,18   25152 10202 100,00 100,00 47,71 100,00 100,00 

SIKRA enota Kotlje 2   1,96     1023   100,00   100,00 50,00 
SIKRA enota Prevalje 3   0,48     6233   100,00   48,13 75,00 
SIKRA enota Mežica 4   1,11     3613   100,00   100,00 100,00 
SIKRA enota Žerjav 1   2,62     382   100,00   100,00 25,00 
SIKRA enota Črna 1   0,35     2874   100,00   34,79 25,00 
SIKRA izposojevališče Leše 0   0,00     574   0,00   0,00 0,00 
SIKRA izposojevališče Podpeca 0   0,00     205   0,00   0,00 0,00 
SIKRA izposojevališče Strojnska Reka 0   0,00     201   0,00   0,00 0,00 
SIKRA Skupaj SIKRA 23     75,00               
SIKSG Knjižnica Slovenj Gradec  3 0,14 0,21   21461 14337 55,92 83,70 13,98 20,92 75,00 
SIKSG Knjižnica Mislinja  4   0,86     4645   100,00   86,11 100,00 
SIKSG Knjižnica Pameče - Troblje  0   0,00     1650   0,00   0,00 0,00 
SIKSG Knjižnica Podgorje  0   0,00     960   0,00   0,00 0,00 
SIKSG Skupaj SIKSG 7     50,00               

SIKDRA Knjižnica Dravograd 8 0,90 0,90   8910 8934 100,00 100,00 89,79 89,55 100,00 
SIKDRA Osnovna šola Trbonje 0   0,00         0,00   0,00 0,00 
SIKDRA Osnovna šola Libeliče 0   0,00         0,00   0,00 0,00 
SIKDRA Osnovna šola Črneče 0   0,00         0,00   0,00 0,00 
SIKDRA Dom Svete Eme 0   0,00         0,00   0,00 0,00 
SIKDRA Skupaj SIKDRA 8     80,00               
SIKRDL Knjižnica Radlje ob Dravi  12 0,75 1,90   16023 6310 100,00 100,00 74,89 100,00 100,00 
SIKRDL Knjižnica Vuzenica  2   0,73     2722   100,00   73,48 50,00 
SIKRDL Knjižnica Muta  5   1,45     3437   100,00   100,00 100,00 
SIKRDL Knjižnica Podvelka 4   1,90     2104   100,00   100,00 100,00 
SIKRDL Knjižnica Kapla 0   0,00     351   0,00   0,00 0,00 
SIKRDL Knjižnica Ribnica na Pohorju 1   0,84     1188   100,00   84,18 25,00 
SIKRDL Skupaj SIKRDL 24     16,67               

OBMOČJE Skupaj OBMOČJE 62     41,67               
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 2.2.2     Vrste računalnikov 
V knjižnicah imamo še vedno največ stacionarnih računalnikov (85 %), prenosni in tablični računalniki 

se pojavijo v šestih in treh odstotkih, dlančnikov pa v knjižnicah nimamo. Nekaj malega (6 %) imamo 

tudi računalnikov, ki so namenjeni samo za OPAC uporabo (samo v SIKRA – tabela 3). 
 

 
Graf 3: Računalniki glede na vrsto - Koroška 2013 

 

Tabela 29: Število računalnikov - Koroška 2013 
 
 

Število računalnikov – Koroška 

SKUPAJ 
oprema IKT, 
namenjena 

samo 
zaposlenim 

SKUPAJ oprema 
IKT, namenjena 

samo 
uporabnikom 

SKUPAJ oprema 
IKT, namenjena 
uporabnikom in 

zaposlenim - 
skupna raba 

Skupaj 
oprema IKT 

7d – glede na 
vrsto rač. 

stacionarni računalniki  46,00 53,00 0,00 99,00 
prenosni računalniki 5,00 0,00 2,00 7,00 
tablični računalniki 1,00 2,00 0,00 3,00 
dlančniki 0,00 0,00 0,00 0,00 
računalniki, namenjenih samo 
za OPAC 

0,00 7,00 0,00 7,00 

 
 
 2.2.3     Starost računalnikov 
Glede na zadnji popis (graf 5) se je starost računalnikov, prisotnih v naših knjižnicah izboljšala, in sicer 

za dobrih 9 odstotkov je manj računalnikov, starih več kot pet let. Vendar te računalnike še vedno 
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uporabljamo kar v 58 %. Na drugi strani pa vsako leto poskušamo kakšen računalnik dokupiti, kar je 

razvidno tudi iz grafa 4.  
 

 
Graf 4: Starost računalnikov 2013 

 

 

 
Graf 5: Starost računalnikov 2010 

 
Spodnji graf 6 prikazuje starost in število računalnikov po knjižnicah. Razvidno je, da imamo v SIKRA še 

vedno največje število računalnikov, starejših od pet let (34), nato je knjižnica SIKRDL s 27, knjižnica 

SIKDRA jih ima le še 6, knjižnica SIKSG pa je vse računalnike starejše od petih let odpisala. O odpisu 
računalnikov razmišljamo tudi po ostalih knjižnicah oziroma smo odpis najslabše opreme tudi dejansko 

že izvedli v letošnjem letu (SIKRA), saj uporabnikom in zaposlenim ne nudijo več kvalitetnega dela. Leta 

Starost računalnikov

64%
12%

5%

5%
14%

5 let in več 4 leta 3 leta 2 leti 1 leto
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2013 je najmanj računalnikov na novo kupila knjižnica SIKDRA, knjižnici SIKRDL in SIKSG sta jih 4 ter 

SIKRA 7 (iz lastnih sredstev). 

 
Graf 6: Število računalnikov glede na starost 2013 

 
 
 2.2.4     Operacijski sistemi računalnikov 
Stanje operacijskih sistemov na računalnikih je sorazmerno s starostjo računalnikov, zato je slika 

podobna kot v prejšnjem podpoglavju. Še vedno prevladuje OS Windows XP (59 %), kateremu je 8. 4. 

2014 potekla podpora s strani Microsofta. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo od prej omenjenega dne 
naprej bolj ranljivi, saj ni več zagotovljenih različnih popravil/posodobitev na tem sistemu, sistem pa 

seveda še vedno deluje. Kaj narediti? Če je le mogoče, računalnike posodobiti z novejšimi sistemi 

oziroma kupiti nove računalnike s prednaloženim sodobnejšim sistemom, posledično urediti tudi 

požarne zidove (še posebej tisti, ki smo imeli požarne zidove OS Windows), da smo zaščiteni pred 

nepridipravi. 
 
Na drugi strani lahko iz grafa 7 vidimo, da je v porasti tudi OS Windows 7 (35 %), kar je dobra novica v 
primerjavi z letom 2010 (14 % - graf 8). 
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Graf 7: OS na računalnikih 2013 

 
Graf 8: OS na računalnikih 2010 

 

Prisotnost OS v knjižnicah je razvidna iz grafa 9. 

 
Graf 9: OS po knjižnicah 2013 

 

Število namestitev OS

86%

14%

WIN XP
WIN 7
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 2.2.5     Druge naprave (e-bralniki, tiskalniki, skenerji, …) 
V nadaljevanju Pravilnika (2003) je v 16. členu določeno, da ima knjižnica tehnično in komunikacijsko 

opremo, ki omogoča strokovno delo zaposlenih in dostop uporabnikov do gradiva ter informacij 
knjižnice (ustrezno opremljene računalniške delovne postaje za delovna mesta strokovnih in upravnih 

delavcev, telekomunikacijsko opremo, ki mora zagotavljati hkratno opravljanje vseh nalog knjižnice, 

telefone z ločenimi številkami za posredovanje informacij uporabnikom, tiskalnike za potrebe 
računalniške izposoje gradiva in potrebe uporabnikov, fotokopirne stroje ustreznih formatov in 

mikrofilmske čitalnike, avdio in video opremo itd.). 
 
Prisotnost e-bralnikov, knjigomatov, mikročitalcev in tehnične opreme za vizualno, slušno in fizično 

ovirane uporabnike (elektronska lupa za slabovidne) je na koroškem območju bolj skopa, in sicer 
imamo eno napravo le v SIKRA. 
 
Drugače je seveda s tiskalniki, multifunkcijskimi napravami, ki so bolj v uporabi tako s strani 
uporabnikov kot zaposlenih. Žal popis ni razdelil tiskalnikov glede na namen uporabe, torej iz števila 

tiskalnikov (tabela 4) ne moremo razbrati, koliko je takšnih, ki so izključno namenski oziroma ozko 

uporabni (tiskanje izpisov, nalepk). 
 
Tabela 30: Število tiskalnikov 2013 

 
Koroška 

Tiskalniki Multifunkcijske naprave 
za 

zaposlene 
za 

uporabnike 
za 

zaposlene 
za 

uporabnike 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 18 1 2 5 
Knjižnica Dravograd 4 3 1 0 
Knjižnica Radlje ob Dravi 18 5 1 2 
Knjižnica Ksaverja Meška SG 15 3 0 0 
Skupaj Koroška: 55 12 4 7 

 
Najeto napravo za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje imata knjižnici SIKDRA in SIKSG. 
 
V knjižnicah so še vedno prisotni tudi fotokopirni stroji (skupaj jih je šest: SIKSG in SIKDRA 2, SIKRA in 

SIKRDL vsaka po 1), ki so namenjeni predvsem uporabnikom oziroma je ta naprava v skupni uporabi z 
zaposlenimi. 
 
Pri popisu skenerjev smo zopet naleteli na dilemo, in sicer ali je potrebno tukaj zajeti tudi optične 

čitalce črtne kode, saj so tudi te naprave dejansko skenerji. V naših popisih jih zato nismo zajeli in smo 

popisali le dejanske skenerje za optično branje velikosti do A4 formata: te imamo v knjižnicah SIKDRA 

(2), SIKRDL in SIKRA (1) v knjižnici SIKSG pa skenerja nimajo. 
 
V knjižnicah na koroškem območju pa imamo tudi 7 LCD projektorjev, in sicer večinoma SIKRA, 

SIKDRA,SIKRDL 2,  SIKSG 1. 
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     2.3     Konfiguracija strojne in komunikacijske opreme (Tabela C) 
Po vseh knjižnicah in njihovih organizacijskih enotah po koroškem območju uporabljamo različne 

usmerjevalnike za povezovanje v omrežja in mrežna stikala za priključitev več računalnikov v omrežje. 

Usmerjevalniki so večinoma od podjetja Cisco, in sicer različni modeli. Zelo različni so tudi modeli 

mrežnih stikal (Cisco, Level One, Telesyn, D-Link, …). 
 
Vse knjižnice imamo tudi UPS sistem za brezprekinitveno. 
 
 
 
     2.4     Povezava na internet - (Tabela D) 
Zakonodajna izhodišča knjižnične dejavnosti temeljijo na omogočanju enakih možnosti dostopa do 

knjižnic in njihovih storitev za vse prebivalce Slovenije. Zato naj bi med drugim povečali tudi število 

računalniško opremljenih delovnih mest z dostopom do interneta za uporabnike. Ta bodo namenjena 
predvsem za podporo državljanom pri dejavnostih civilne družbe in uporabi e-storitev države. Zato je 

posebna skrb namenjena posodabljanju opreme IKT za razvoj spletnih storitev in informacijsko 
usposabljanje uporabnikov. 
 
V Resoluciji (2008, str. 50) je eksplicitno navedeno, da je potrebno zagotoviti splošnim knjižnicam 

tehnološke pogoje, ki bodo omogočali tako hiter dostop do elektronskih virov kakor tudi razvoj storitev 

za uporabo knjižnic na daljavo. V skladu z nadaljnjimi navedbami je potrebno spodbujati opremljanje 
splošnih knjižnic za dostop do interneta in e-poslovanje, izboljšati komunikacijsko infrastrukturo 

knjižnic, da bodo imele dostop do širokopasovnega omrežja, ter zagotavljati ustrezno izobraževanje 

strokovnih delavcev knjižnic za uporabo informacijske tehnologije pri izvajanju storitev ter 
usposabljanju uporabnikov.  
 
S popisom želimo ugotoviti vrste in hitrosti internetnih povezav, ki jih uporabljajo splošne knjižnice ter 

sisteme za nadzor in upravljanje uporabniških računalnikov. 
  
 
2.4.1     Ponudniki interneta in hitrosti 
Vse knjižnice za svoje delo potrebujejo dostop do interneta, katerega ponujajo različni ponudniki. 

Arnes in Telekom (storitev Siol) sta vodilna pri ponudbi internetnega dostopa, saj smo od njih odvisni 
v večini knjižnic oziroma njihovih organizacijskih enotah. V SIKRDL imajo tudi kabelski internet. 

Ponudnik Arnes nam omogoča optično povezavo različnih zmogljivosti (od 30 do 100 Mb/s). Po 

organizacijskih enotah je hitrost internetne povezave slabša, a vendar še omogoča delo. Na območju 

imamo tudi organizacijske enote, ki so brez internetne povezave in brez računalniške opreme; SIKRA – 
3 enote, SIKSG – 2 ter SIKRDL – 1, skupaj je 41,67 % enot brez računalniške opreme ter tako internetne 

povezave. 
 
 2.4.2     Brezžična povezava (Wi-fi) 
V nekaterih knjižnicah (na žalost ne velja v organizacijskih enotah) omogočamo tudi brezžični dostop 

do interneta in virov informacij našim uporabnikom preko Libroam /Eduroam omrežja (SIKRDL, SIKRA) 
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oziroma lastnega omrežja (SIKDRA, SIKSG). Po organizacijskih enotah ne zaznavamo potrebo po 
brezžični povezavi. 
 
 2.4.3     Ostalo 
V knjižnicah ne uporabljamo sistema za nadzor in upravljanje z uporabniškimi računalniki ter prav tako 

ne uporabljamo katere od informacijskih rešitev v oblakih, so pa posamezniki, ki uporabljajo Dropbox, 
vendar tega nismo zavedli. 
 
 
     2.5     Pokritost licenc (Tabela E) 
Ugotoviti želimo, kakšno je število in kako zastarele so licence za operacijski sistem, vrste antivirusnih 

programov, spam filtrov in programskih požarnih zidov na računalnikih. 
 
Knjižnice imajo za vse svoje računalnike tudi licence, ki so kupljene skupaj z računalniki. V knjižnici 

SIKRA smo zaradi varnosti in zaščite računalnikov ter podatkov na njih kupili tudi licence za antivirusni 

program Eset Endpoint Antivirus. Knjižnica SIKRDL za varnost in zaščito pred virusi uporablja MS 

Security Essentials, ki je brezplačen za OS Windows z licenco. Prav tako knjižnica SIKDRA uporablja 

brezplačen antivirusni program, in sicer Avast. Knjižnica SIKSG uporablja plačljiv antivirusni program 

Kaspersky. 
 
Spam filter ter požarni zid imamo v knjižnici SIKRA urejen z brezplačnim programom Endian Firewall 

Comunity, po enotah pa imamo vklopljen požarni zid OS Windows. Slednjega imajo tudi v ostalih 

knjižnicah. Glede spam filtrov verjetno poskrbi IZUM. 
 
 

     2.6     Strežnik in varnost informacijskega sistema (Tabela F) 
Število fizičnih strežnikov na koroškem območju je 5, od tega sta dva namenjena Libroam omrežju 

(SIKRDL IN SIKRA), dva za shrambo (SIKSG) in arhiviranje dokumentov z magnetnim trakom (SIKRA) ter 
eden za spletno pošto (SIKRA). Strežniki imajo večinoma nameščen MS Windows Server operacijski 

sistem različnih verzij 2003 in 2008. Namenski strežnik za Libroam ima nameščen Linux operacijski 

sistem verzijo Free Radius.  Virtualnih strežnikov nimamo. 
 
Knjižnice svoje spletne strani gostujejo pri različnih ponudnikih, SIKRA – Qualitas (Kranj), SIKSG – 
Revolver oglaševalska agencija (SG), SIKDRA – Si-TEAM (Prevalje) ter SIKRDL – Stroka produkt (Radlje). 
 
Trem od štirih knjižnic s spletno pošto upravlja IZUM, SIKRA ima svoj strežnik za pošto, in sicer s 

programom MS Exchange. 
 
Nobena od knjižnic ne uporablja intraneta. 
 
Glede varnosti informacijskih sistemov v knjižnicah je opisano v prejšnjem poglavju (licence). 
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3     Zaključek 
Pri popisu stanja IKT v knjižnicah smo ugotovili: 
1. Stanje računalniške opreme je zelo slabo, saj še vedno prevladujejo starejši računalniki s sedaj že 

zastarelim operacijskim sistemom (skoraj 60 %). Večina teh računalnikov ni niti več kompatibilnih 
za uporabo z novejšimi operacijskimi sistemi, saj ti zahtevajo zmogljivejše računalnike; torej so ti 

(67 računalnikov) izključno za odpis. Glede na to, da imajo knjižnice vedno manj lastnega denarja, 

sredstva za IKT opremo se tudi krčijo, bodo knjižnice postale zelo slabo opremljene, če dejansko 

izvedejo odpis zgoraj omenjene opreme. Vsi težimo k temu, da bi uporabnikom omogočili 

kakovosten dostop do virov informacij v čim hitrejšem času, česar s trenutno opremo skoraj ne 

moremo več zagotavljati.  
2.  Deset organizacijskih enot (41,67 % enot) je brez računalniške opreme (tabela 2), torej še vedno 

ne zagotavljamo (glede na hipotezo H1 [Malec, 2014]) računalniškega delovnega mesta z 

dostopom do interneta po vseh naših enotah.  
3. Prav tako ne dosegamo hipoteze H2 [Malec, 2014], da ima vsaka splošna knjižnica 0,25 

računalniškega delovnega mesta za uporabnika na 1.000 prebivalcev z dostopom do interneta in 

z možnostjo tiskanja (po Pravilniku iz 2003), saj SIKSG ne dosega te točke (0,14), vse ostale 

knjižnice (ki imajo računalniško opremo – 58,3 % knjižnic) presegajo to mejo (SIKRA: 0,48, SIKDRA: 

0,90, SIKRDL: 0,75, za ostale organizacijske enote glej tabelo 2), vendar na žalost na račun zelo 

zastarele opreme (skoraj 60 %).  41,67 odstotkov knjižnic na koroškem območju nima nobene 

računalniške opreme ter tako nikakor ne dosegajo Pravilnika. Velik razlog za to nedoseganje je v 

prepotrebnem odpisu zastarele opreme, ki so ga v letu 2013 nekatere knjižnice že realizirale, 

nekatere pa to opravilo še čaka tudi v letošnjem letu oziroma se je morebiti tudi že izvršilo, saj s 

tako dotrajano opremo nikakor ne moremo nuditi našim uporabnikom kakovostnih storitev 

knjižnic, ki temeljijo na uporabi računalniške opreme. 
4. Glede na priporočila Standarda (2005), ki pravi, da mora knjižnica na 1.000 prebivalcev imeti eno 

računalniško mesto za uporabnike, se stanje knjižnic na koroškem območju zelo razlikuje od točke 

3 tega zaključka, torej po Pravilniku. Standard dosega 7 od 24 knjižnic, torej samo 29,17 % knjižnic 

sledi priporočilu. Za ostale knjižnice območja (17), ki tega priporočila ne morejo zagotavljati, je 

stanje naslednje: skoraj 60 % knjižnic standarda nikakor ne dosega, saj je njihov delež 0, slabih 18 

%  dosega standard pod 50 %, 23 odstotkov knjižnic standard dosega v 90 %.  
5. Dobra stran je, da počasi narašča število na novo nabavljenih računalnikov in se je glede na zadnji 

popis stanje izboljšalo za 21 %. Glede na hipotezo H3 [Malec, 2014] ima SIKRA na 50 računalnikov 

(po standardu na 40 računalnikov) zaposlenega enega strokovnega delavca za razvoj računalniške 

mreže, komunikacij in programske opreme. 
6. Internetne povezave so zelo različne, saj uporabljamo najete linije, nekaj malega preko kabelskega 

operaterja, večino preko že zelo stare bakrene parice, ki je bila prvotno namenjena telefonski 
povezavi. Nekatere organizacijske enote (41,67 % enot) (10 enot – tabela 2)  so tudi brez povezave, 
saj ni računalniške opreme na tej lokaciji. 

7. V knjižnicah omogočamo tudi uporabo brezžične povezave preko omrežja Libroam oziroma 

lastnega omrežja. 
8. Zaščita, tako antivirusna kot požarna, je prisotna po vseh knjižnicah, le da moramo tukaj opomniti, 

da uporaba MS Windows XP požarnega zidu zaradi ukinitve podpore ni več zanesljiva, in da bomo 

morali v najkrajšem času ukrepati. 
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9. Arhiviranje se dogaja na strežnikih, po organizacijskih enotah pa kar preko USB ključkov 

posameznikov, torej nekako dosegamo hipotezo H5 [Malec, 2014], da imajo splošne knjižnice 

infrastrukturo za varno hranjenje podatkov. 
10. Pri popisu nismo zajeli optičnih čitalcev črtne kode. 
11. V popisu smo pri tiskalnikih zajeli tudi tiskalnike za tiskanje izpiskov in/ali nalepk črtnih kod, vendar 

bi morebiti pri naslednjem popisu bilo dobro te tiskalnike zajeti samostojno. 
12. Uporaba računalništva v oblakih (hipoteza H6 [Malec, 2014]) je zanemarljiva, saj se zaenkrat ne 

uporablja v kolektivih naših knjižnic, ampak te storitve uporabljajo nekateri posamezniki (npr. 

Dropbox). 
13. Popis opravila Janja Petek iz Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem v 

sodelovanju s Slavico Potnik iz knjižnice Radlje ob Dravi, Lidijo Štruc in Jernejo Ban iz knjižnice 

Dravograd ter Alenko Prodnik Waltl iz knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
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V ANALIZA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OOK: STANJE IN 

POTREBE – NIVO ORGANIZACIJSKIH ENOT 
 
V tem poglavju sledi pregled knjižnične dejavnosti po posameznih knjižnicah na Koroškem območju. 
Zadnje meritve so bile izvedene za leto 2011 in so podatki že nekoliko zastareli. Zato smo za potrebe 

te analize uporabili podatke iz BibSist in iz poslovnih poročil posamezne knjižnice za leto 2014 (v času 

analize so to bili najnovejši podatki).  
 
Analiza upošteva: 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (z dopolnitvami), v 
nadaljevanju PRAVILNIK 

 Standarde za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), v nadaljevanju 
STANDARD 

  
Kjer knjižnice dosegajo ali presegajo določila standardov ali Pravilnika smo v tabelah označili zeleno, 

kjer pa določil ne dosegajo, smo označili z rdečo. 
 
Poševni tisk pomeni določila Standardov in Pravilnika. 
 
 
 

1     Ustrezen obseg, izbor in ureditev knjižničnega gradiva 
 
     1.1     Obseg knjižničnega gradiva 
Knjižnično gradivo obsega knjižno in neknjižno gradivo. 

 

Kriteriji za obseg knjižnične zbirke: 

STANDARD: 

Vsaka organizacijska enota ima najmanj: 

 4,4 izvode knjig na prebivalca, vendar ne manj kot 10.000 izvodov 

 30 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska 

 0,4 izvode neknjižnega gradiva na prebivalca 

 

PRAVILNIK: 

11. člen: GRADIVO 

Splošna knjižnica ima ustrezen obseg gradiva, če ima v osrednji, krajevnih in potujočih knjižnicah skupaj 

najmanj 3,7 enote gradiva na prebivalca svojega območja in v okviru tega najmanj 0,3 enote 

neknjižnega gradiva na prebivalca ter omogoča dostop do elektronskih virov. 
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Tabela 31: Obseg knjižničnega gradiva po standardu 
 

KNJIŽNICA 
 Koroška osrednja 

knjižnica dr. Franca 
Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

  
Knjižnica Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

Št. preb.  25.108 21.378 8.879 15.938 
4,4 enote 

knjižničnega 
gradiva/preb. 

 

STANJE 
 

264.155 
 

102.103 
 

37.529 
 

79.197 
 

STANDARD 
 

110.475 
 

239,10 % 
 

94.063 
 

108,54 % 
 

39.068 
 

96,06 % 
 

70.127 
 

112,93 % 

 
Knjižno 
gradivo 

 

 

STANJE 
 

245.261 
 

94.115 
 

34.433 
 

74.850 
 

STANDARD 
 

100.432 
 

244,20 % 
 

85.512 
 

110,06 % 
 

35.516 
 

96,95 % 
 

63.752 
 

117,40 % 

0,4 enote 
neknjižnega 

gradiva/preb. 

 

STANJE 
 

18.894 
 

7.988 
 

3.096 
 

4.347 

STANDARD 
 

10.043 
 

188,13 % 
 

8.551 
 

93,41 % 
 

5.552 
 

55,76 % 
 

6.375 
 

68,18 % 
30 nasl. inf. 
period. tiska 

STANJE 897 220 92 133 
STANDARD 30 2.990 % 30 733,33 % 30 306,66 % 30 443,33 % 

 
 
 

 
Graf 10: Obseg knjižničnega gradiva po standardu 

 
 
 

Tabela 32: Obseg knjižničnega gradiva po pravilniku 
 

KNJIŽNICA 
 Koroška osrednja 

knjižnica dr. Franca 
Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

 
 Knjižnica Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

Št. preb.  25.108 21.378 8.879 15.938 
3,7 enote 

knjižničnega 
gradiva/preb. 

STANJE 
 

264.155 
 

102.103 
 

37.529 
 

79.197 
PRAVILNIK 

 

92.900 
 

284.34 % 
 

79.099 
 

129,08 % 
 

32.852 
 

114,23 % 
 

58.971 
 

134,29 % 

Knjižno 
gradivo 

STANJE 
 

245.261 
 

94.115 
 

34.433 
 

74.850 
PRAVILNIK 85.367 287,30 % 72.685 129,48 % 30.189 114,05% 54.189 138,12 % 

0,3 enote 
neknjižnega 

gradiva/preb. 

STANJE 
 

18.894 
 

7.988 
 

3.096 
 

4.347 

PRAVILNIK 
 

7.532 
 

250,84 % 
 

6.413 
 

124,55 % 
 

2.664 
 

116,21 % 
 

4.781 
 

90,92 % 
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Graf 11: Obseg knjižničnega gradiva po pravilniku 

 

 
Tabela 33: Število gradiva na prebivalca v zbirki 

 
KNJIŽNICA 

Koroška osrednja 
knjižnica dr. 

Franca Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

 

Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

4,4 enote knjižničnega 
gradiva/preb (STANDARD) 

3,7 enote knjižničnega 
gradiva/preb (PRAVILNIK) 

 
10,5 

 
4,8 

 
4,2 

 
4,9 

 
 
Koroška osrednja knjižnica 
Obseg knjižničnega gradiva v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika presega določila standarda 

za 139 %, pravilnika pa za 184,34 %, kar je odraz zgodovine in vloge knjižnice v preteklosti (nekdanja 

študijska knjižnica, prejemanje obveznega izvoda od vsega začetka). Presega tudi standard in pravilnik 

glede zbirke na prebivalca in dosega 10,5 enot na prebivalca. Dobro je tudi stanje neknjižnega gradiva 

v zbirki in dosega 0,75 enot na prebivalca. 
 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec  
Obseg knjižničnega gradiva v Knjižnici Slovenj Gradec presega določila standarda za 8,54 %, pravilnika 

pa za 29,08 %. Dosega tudi standard in pravilnik glede zbirke na prebivalca in dosega 4,8 enot na 
prebivalca. Stanje neknjižnega gradiva dosega 0,37 enot na prebivalca, kar zadostuje pravilniku, od 

standarda pa je za 7, 5 % manjše. 
 
Knjižnica Dravograd 
Obseg knjižničnega gradiva v Knjižnici Dravograd presega določila pravilnika za 14 %, medtem ko za 3,4 

% ne dosega standarda. Glede zbirke na prebivalca dosega 4,2 enot na prebivalca, kar presega pravilnik 
za 0,5 %, standarda pa za 0,2 % ne dosega. Slabše je  stanje neknjižnega gradiva v zbirki, ki dosega 0,34 

enot na prebivalca, kar je po standardu nekoliko premalo, določila po pravilniku pa dosega. 
 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi 
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Obseg knjižničnega gradiva v Knjižnici Radlje presega določila standarda za 12,93 %, pravilnika pa za 

34,29 %. Dosega tudi standard in pravilnik glede zbirke na prebivalca in dosega 4,96 enot na prebivalca. 
Stanje neknjižnega gradiva ni zadovoljivo, saj dosega le 0,27 enot na prebivalca.  
 
Periodični tisk 
V vseh knjižnicah presegajo priporočilo standarda 30 naslovov informacijskega periodičnega tiska. 
Največ v Koroški osrednji knjižnici, kjer je razlog obvezni izvod. 
 
 
     1.2     Letni prirast knjižničnega gradiva 
STANDARD:  

Splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodov knjig na 1.000 

prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev, pri čemer ohranja 

razmerja za knjižnično zbirko. 

Knjižnica izloča in odpisuje neuporabno, zastarelo, obrabljeno in izgubljeno gradivo. Knjižnice, ki 

dosegajo standard za knjižnično zbirko, izločijo letno toliko knjižničnega gradiva, da vzdržujejo standard 

obsega knjižnične zbirke in njeno aktualnost. 

 

PRAVILNIK: 

Splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom monografskih publikacij v obsegu 

najmanj 200 enot na 1.000 prebivalcev.  

 

V okviru prirasta iz prejšnjega odstavka dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom najmanj 22 enot 

neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev in najmanj 40 naslovov tekoče naročenih serijskih publikacij 

letno. 

 

Osrednja območna knjižnica zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva tako, da 

poleg prirasta iz prejšnjih odstavkov letno dopolnjuje knjižnično zbirko z najmanj 14 enotami gradiva 

na 1.000 prebivalcev, kar vključuje tudi obvezni izvod. 
 
Tabela 34: Letni prirast knjižničnega gradiva po standardu 

 
KNJIŽNICA 

 Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca 

Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

 
 Knjižnica Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

 

Št. preb.  
 

25.108 
 

21.378 
 

8.879 
 

15.938 

Letni prirast 
250 enot 

knjižničnega 
gradiva/1.000 

prebivalcev  

 
STANJE 

 
7.099 

 
3.840 

 
1.434 

 
2.630 

 
STANDARD 

 
6.277 

 
113.09 % 

 
5.345 

 
71,84 % 

 
2.220 

 
64,59 % 

 
3.985 

 
65,99 % 

 

Letni prirast 
knjižnega 
gradiva 

 

STANJE 
 

6.092 
 

3.368 
 

1.231 
 

2.305 
 

STANDARD 
 

5.649 
 

107,84 % 
 

4.810 
 

70,02 % 

 

1.998 
 

61,61 % 
 

3.586 
 

64,27 % 

Letni prirast 
25 enot 

neknjižnega 
gradiva/1.000  

prebivalcev 

 
STANJE 

 
1.007 

 
472 

 
203 

 
325 

 
STANDARD 

 
628 

 
160,35 % 

 
534 

 
88,38 % 

 
222 

 
91,44 % 

 
398 

 
81,65 % 
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Graf 12: Letni prirast knjižničnega gradiva po standardu 

 
 

Tabela 35: Letni prirast knjižničnega gradiva po pravilniku 
 

KNJIŽNICA 
 Koroška osrednja 

knjižnica dr. Franca 
Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

  
Knjižnica Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

 

Št. preb.  
 

25.108 
 

21.378 
 

8.879 
 

15.938 

Letni prirast 
200 enot 

knjižničnega 
gradiva/1.000 

prebivalcev  

 
STANJE 

 
7.099 

 
3.840 

 
1.434 

 
2.630 

 
PRAVILNIK 

 
5.022 

 
141,35 % 

 
4.276 

 
89,80 % 

 
1.776 

 
80,74 % 

 
3.188 

 
82,49 % 

 
Letni prirast 

knjižnega 
gradiva 

 

 
STANJE 

 
6.092 

 
3.368 

 
1.231 

 
2.305 

 
PRAVILNIK 

 
4.469 

 
136,31 % 

 
3.805 

 
88,51 % 

 
1.580 

 
77,91 % 

 
2.837 

 
81,24 % 

Letni prirast 
22 enot 

neknjižnega 
gradiva/1.000 

prebivalcev 

 
STANJE 

 
1.007 

 
472 

 
203 

 
325 

 
PRAVILNIK 

 
552 

 
182,42 % 

 
470 

 
100,42 % 

 
195 

 
104,10 % 

 
351 

 
92,59 % 

Letni prirast 
200+14 enot 
knjižničnega 

gradiva/1.000 
prebivalcev 

OOK 

 
STANJE 

 
7.099 

 
PRAVILNIK 

 
5.373 

 
132,12 % 
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Graf 13: Letni prirast knjižničnega gradiva po pravilniku 

 
 
Trendi gibanja v obdobju zadnjih let kažejo manjši upad rasti knjižnične zbirke in letnega prirasta 

gradiva. Razen osrednje območne knjižnice, ostale tri niso uspele doseči izpolnjevanja določil 

standardov glede prirasta knjižničnega gradiva, saj so leta 2014 v povprečju dosegle le 82,55 % 
priporočene količine v primerjavi z letom 2013. 
 
Določila standarda in pravilnika dosega le Koroška osrednja knjižnica. Ostale v letnem prirastu ne 

dosegajo ne standardov, ne določil pravilnika. Predvidevamo, da je to odraz finančnih sredstev, 

dodeljenih s strani  financerjev, namenjenih za nakup knjižničnega gradiva, ki se v zadnjih letih vztrajno 

manjšajo. Knjižnice zato ne morejo zadostiti ne standardu, ne pravilniku, saj je nakup odvisen od 
finančnih sredstev. Pri Koroški osrednji knjižnici pa je obvezni izvod tisti, ki dviguje letni prirast gradiva. 

Če bi upoštevali zgolj nakup, tudi  Koroška osrednja knjižnica ne bi dosegala letnega prirasta.  
 
Pri finančnih sredstvih za nakup je potrebno izpostaviti tudi rast deleža sredstev, namenjenih za nabavo 

elektronskih virov. 
 
 
 
     1.3     Razmerje med številom naslovov strokovnega in leposlovnega gradiva v 

prirastu 
STANDARD:  
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V vsaki organizacijski enoti, ki ni namenjena posebni skupini uporabnikov, knjižnica vzdržuje naslednja 

razmerja: 60% naslovov strokovnega gradiva in 40% naslovov leposlovja. Zbirka vsebuje 25% - 30% 

naslovov gradiva za mladino, od tega 60% naslovov strokovnega gradiva in 40% naslovov leposlovja. 

 

PRAVILNIK: 

12. člen: IZBOR GRADIVA 

Splošna knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, kadar letni prirast gradiva zagotavlja 60% naslovov 

strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in drugih medijih. 

 

Pri izboru gradiva upošteva potrebe odraslega prebivalstva ter otrok in mladine. Slednjim nameni 30% 

naslovov gradiva v okviru letnega prirasta, če je gradivo dostopno na tržišču. 

 
Tabela 36: Sestava knjižnične zbirke po standardu in pravilniku 

 
KNJIŽNICA 

Koroška osrednja 
knjižnica dr. 

Franca Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

 

Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

Št. knjižnega gradiva - SKUPAJ 245.261 94.115 34.433 74.850 
70 % gradiva za odrasle 69 % 68 % 62 % 63 % 
30 % gradiva za mladino 31 % 32 % 38 % 37 % 

60 % strok. gradiva 57 % 58 % 57 % 59 % 
40 % leposlovja  43 % 42 % 43 % 41 % 

10% neknjižnega gradiva 4 % 13 % 14,15 % 12,36 % 
 

 
Graf 14: Sestava knjižnične zbirke po standardu in pravilniku 

 
Vse koroške knjižnice se približujejo standardom in določilom pravilnika. Izgradnja knjižnične zbirke 

vključuje tudi izločanje in odpis knjižničnega gradiva, kar tudi pripomore k doseganju standarda in 
določil pravilnika. Pri neknjižnem gradivu odstopa Koroška osrednja knjižnica, ki ima le 4 % neknjižnega 

gradiva (priporočilo 10 %). Vse ostale presegajo priporočila. 
 
     1.4     Postavitev zbirke 
Referenčno gradivo, ki je namenjeno prezenčni izposoji, obsega največ 10% celotne knjižnične zbirke. 

Knjižnica postavlja gradivo v prosti pristop na podlagi sistema UDK (univerzalna decimalna 

klasifikacija), ki je prilagojen namenu knjižnice. Drug sistem postavitve lahko uporablja, če sistem iz 
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prvega odstavka zaradi premajhne specializiranosti ne omogoča postavitve gradiva v skladu z njenim 

namenom oziroma poslanstvom. Za potrebe uporabnikov knjižnica obrazloži sistem postavitve gradiva 

v prosti pristop v pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice. 

 

Knjižnična zbirka splošne knjižnice je urejena tako, da omogoča prost dostop do večine gradiva in 

učinkovito samostojno uporabo, območna knjižnica pa tako, da omogoča prost dostop do večine 

aktualnega gradiva. Vsaka splošna knjižnica ima referenčno gradivo v prostem pristopu. 

 

Gradivo za mladino je postavljeno ločeno od gradiva za odrasle, pri čemer je leposlovje urejeno po 

starostnih stopnjah otrok. 

 

Domoznansko gradivo je postavljeno ločeno od ostalih delov knjižnične zbirke, tudi če ni organizirano v 

posebno zbirko. 

 

Gradivo, ki je postavljeno v skladiščnih prostorih knjižnice, mora biti strokovno urejeno tako, da 

omogoča takojšnjo dostopnost. 

 
Tabela 37: Postavitev in urejenost gradiva 

 
KNJIŽNICA 

Koroška osrednja 
knjižnica dr. 

Franca Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

  

Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

Referenčno gradivo, 
namenjeno prezenčni 

izposoji 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

Gradivo v prostem pristopu 
po UDK 

 

DA 
 

DA 
 

DA 
 

DA 

Referenčno gradivo v 
prostem pristopu 

 

DA 
 

DA 
 

DA 
 

DA 

Ločena postavitev gradiva za 
mladino 

 

DA 
 

DA 
 

DA 
 

DA 

Ureditev leposlovnega 
gradiva za mladino po 

starostnih stopnjah 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

Ločena postavitev 
domoznanskega gradiva 

 

DA 
 

DA 
 

DA 
 

DA 

Urejenost gradiva v skladišču DA DA DA DA 
 
Vse knjižnice na območju imajo glede na standarde, pravilnik in razpoložljive prostore zbirko ustrezno 
postavljeno in urejeno. 
 

 

 

     1.5     Dostopnost gradiva 
Splošna knjižnica omogoča dostop do elektronskih virov po svetovnem spletu v osrednji in vseh 

krajevnih knjižnicah. 

 



Analiza območja OOK 2014 

                                                                                                                                                                                              

 

96 

Za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami, npr. slepe in slabovidne, splošna knjižnica vključuje v 

zbirko ustrezno gradivo in omogoča njegovo dostopnost bodisi z oblikovanjem lastne zbirke bodisi v 

sodelovanju z osrednjo območno knjižnico. 

 

Splošna knjižnica je aktivno vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem. 

 

Splošna knjižnica ima računalniški katalog za vse svoje gradivo vsaj v osrednji knjižnici. Tudi krajevne 

knjižnice v svoji mreži vključi v vzajemni bibliografski sistem. 

 
 
Tabela 38: Dostopnost gradiva 

 
KNJIŽNICA 

Koroška osrednja 
knjižnica dr. 

Franca Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

 

Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

Dostop do elektronskih virov 
po svetovnem spletu 

 

DA 
 

DA 
 

DA 
 

DA 

Dostopnost gradiva za 
posebne skupine prebivalcev 

s posebnimi potrebami 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

 
DA 

Vključenost v vzajemni 
bibliografski sistem 

 

DA 
 

DA 
 

DA 
 

DA 

 
Vse knjižnice na območju izpolnjujejo kriterije za dostopnost gradiva. 
 
Tabela 39: Delež gradiva v računalniškem katalogu 

 
KNJIŽNICA 

Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca 

Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

  
Knjižnica Dravograd 

 

Knjižnica Radlje ob 
Dravi 

Knjižnično gradivo - 
SKUPAJ 

 

264.155 
 

102.103 
 

37.529 
 

79.197 

Delež gradiva v rač. kat. 181.176 68,58 % 65.976 64,61 % 32.273 85,99 % 48.962 61,82 % 
 
Komentar: 
Najvišji procent gradiva, vnesenega v računalniški katalog ima Knjižnica Dravograd, najmanjšega pa 

Knjižnica Radlje. Pri Koroški osrednji knjižnici je posebnost staro, dragoceno in redko ter posebno 
domoznansko gradivo (rokopisi, pisma, korespondenca…), za katerega še ne obstajajo programi Cobiss 

ali enotna pravila za vnos, poleg tega pa ima knjižnica ogromno tega gradiva, kar terja tudi specialno 

izobražen kader, ki pa ga je v  knjižnici premalo.   
 
 
     1.6     Publikacije in informacije javnega značaja 
Splošna knjižnica v osrednji in krajevnih knjižnicah zbira publikacije in informacije javnega značaja, 

pomembne za lokalno skupnost ter omogoča dostop do elektronskih publikacij javnih oblasti na 

svetovnem spletu. 
 
Tabela 40: Publikacije in informacije javnega značaja 

 
KNJIŽNICA 

Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca 

Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

 

Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

Zbiranje publikacij in 
informacij javnega značaja 

 

DA 
 

DA 
 

DA 
 

DA 



Analiza območja OOK 2014 

                                                                                                                                                                                              

 

97 

Dostop do elektronskih 
publikacij javnih oblasti 

 

DA 
 

DA 
 

DA 
 

DA 

 
Vse splošne knjižnice zbirajo publikacije in informacije javnega značaja, pomembne za lokalno skupnost 
ter omogočajo dostop do elektronskih publikacij javnih oblasti na svetovnem spletu. 
 

 

2     Knjižnično osebje 
 
Knjižnični delavci so strokovni knjižnični delavci, manipulativni knjižnični delavci, upravni knjižnični 

delavci in tehnični knjižnični delavci. 

 

STANDARD:  

Knjižnica upošteva pri zaposlitvi knjižničnih delavcev naslednje standarde: 

 5 strokovnih knjižničnih delavcev na 10.000 prebivalcev, ki jih v skladu s svojo dejavnostjo 

razporedi v osrednjo knjižnico in organizacijske enote, vendar mora imeti vsaka organizacijska 

enota vsaj 1 zaposlenega za lokalne naloge 

 1 manipulativni ali tehnični knjižnični delavec na 10.000 prebivalcev 

 1 strokovni delavec za razvoj računalniške mreže, komunikacij in programske opreme na 40 

osebnih računalnikov 

 1 upravni delavec do 50.000 prebivalcev 

 1 delavec za računovodska in administrativna dela do 10.000 prebivalcev, 1 dodatni na vsakih 

nadaljnjih 25.000 prebivalcev 

 tehnično osebje (čistilka, hišnik) 

 

PRAVILNIK: 

14. člen: KADRI 

Splošne knjižnice zaposlujejo strokovne, manipulativne in administrativno-tehnične delavce. Nosilni 

poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar (najmanj univerzitetna izobrazba), višji knjižničar (najmanj 

višja izobrazba) in knjižničar (srednja izobrazba). Splošna knjižnica zaposluje strokovne delavce v 

razmerju 70% bibliotekarjev in višjih knjižničarjev in 30% drugih strokovnih delavcev. 

 

Strokovni delavci, ki vodijo strokovno delo knjižnice ali izvajajo izbor gradiva za nakup in izločanje, 

bibliografsko obdelavo, posredovanje informacij, promocijske in izobraževalne storitve za uporabnike, 

domoznanstvo ali vodijo dejavnosti oziroma posebne zbirke, morajo biti bibliotekarji ali  višji 

knjižničarji. Direktor knjižnice mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo. 

 

Splošna knjižnica ima za opravljanje nalog iz 2. člena Zakona najmanj 1 administrativno-tehničnega 

oziroma manipulativnega delavca na 10.000 prebivalcev. Splošna knjižnica, ki ima poleg osrednje 

knjižnice tudi več kot 2 krajevni knjižnici, ima najmanj 0,37 strokovnega delavca na 1.000 prebivalcev.  

Za opravljanje posebnih nalog v osrednji območni knjižnici ima splošna knjižnica zaposlene vsaj 3 

strokovne delavce z najmanj univerzitetno izobrazbo. Za opravljanje nalog iz 27. člena zakona ima 

zaposlene delavce za področja katalogizacije in posredovanja informacij, svetovanja pri organizaciji 
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knjižnične mreže, načrtovanja in usklajevanja računalniškega sistema ter koordinacije domoznanske 

dejavnosti in izločanja gradiva. Soglasje k sistemizaciji knjižnic za del dejavnosti, namenjen izvajanju 

nalog osrednje območne knjižnice, izda ministrstvo, pristojno za kulturo. 

 
Tabela 41: Število strokovnih delavcev 

 
 

KNJIŽNICA 

 Koroška 
osrednja 

knjižnica dr. 
Franca Sušnika 

Knjižnica 
Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec 

  
Knjižnica 

Dravograd 

 
Knjižnica Radlje 

ob Dravi 

Število prebivalcev  25.108 21.378 8.879 15.938 
Število zaposlenih 

(skupaj) 
  

23 
 

11 
 

4 
 

7,7 

5 strok. delavcev na 
10.000 prebivalcev  

STANJE 16 7,4 3,5 5,9 
STANDARD 12,6 126,98 % 10,7 69,15 % 4,4 79,54 % 8 73,75 % 

0,37 strokovnih delavcev 
na 1.000 prebivalcev  

STANJE 16 7,4 3,5 5,9 
PRAVILNIK 9,3 172,04 % 7,9 93,67 % 3,3 106,06 % 5,9 100 % 

 

1 tehn./manipul. delavec 
na 10.000 prebivalcev 

STANJE 4 1 0 0 
STANDARD 2,5 160 % 2,1 47,61 % 0,9 0 % 1,6 0 % 
PRAVILNIK 2,5 160 % 2,1 47,61 % 0,9 0 % 1,6 0 % 

 

1 direktor do 
50.000 prebivalcev 

STANJE 1 1 0,5 1 
STANDARD 1 100 % 1 100 % 1 100 % 1 100 % 
PRAVILNIK / / / / / / / / 

 
1 vzdrž. rač. sistemov/ 

40 računalnikov 

ŠT. RAČ. 45 37 13 37 
STANJE 1 0 0 0 

STANDARD 1,1 90,90 % 0,9 0 % 0,3 0 % 0,9 0 % 
PRAVILNIK 1,1 90,90 % 0,9 0 % 0,3 0 % 0,9 0 % 

 

1 admin. delavec na 
10.000 prebivalcev 

STANJE 1 1,6 0 0,8 
STANDARD 2,5 40 % 2,1 76,19 % 0,9 0 % 1,6 50 % 
PRAVILNIK 2,5 40 % 2,1 76,19 % 0,9 0 % 1,6 50 % 

 
 

 
Graf 15: Število strokovnih delavcev 

 
Pri vseh knjižnicah le določilo 0,37 strokovnih delavcev na prebivalca in standard za direktorje dosegata 

standard. Razen v Koroški osrednji knjižnici, nobena od knjižnic nima vzdrževalca računalniških 

sistemov. Radlje in Dravograd tudi nimata tehničnega oz. manipulativnega delavca. Kaže se tudi 

pomanjkanje administrativnih delavcev v vseh knjižnicah. 
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Standard



Analiza območja OOK 2014 

                                                                                                                                                                                              

 

99 

Število strokovnih delavcev za opravljanje nalog območne knjižnice (2 strokovna delavca)  NE dosega 
števila določenega s pravilnikom (3 strokovni delavci z najmanj univerzitetno izobrazbo). 
 
 
     2.1     Število strokovnih delavcev za domoznansko dejavnost 
STANDARD: oblikuje zbirko domoznanskega gradiva in informacij 

 

PRAVILNIK: člen 14, (5) 

Za opravljanje dodatnih nalog iz 16. člena zakona ima knjižnica še vsaj po 0,32 strokovnega delavca za 

vsako od teh nalog, ki jo izvaja. Za opravljanje dejavnosti domoznanske zbirke ima 1 strokovnega 

delavca na prirast 5.000 enot domoznanskega gradiva letno, ob manjšem prirastu pa sorazmerno manj. 

 
Tabela 42: Število strokovnih delavcev za domoznansko dejavnost (EPZ) 

 
KNJIŽNICA 

Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca 

Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

 

Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

EPZ za domoznansko 
dejavnost 

 

1,50 
 

0,30 
 

0,25 
 

0,05 

 
 
     2.2     Usposobljenost strokovnih delavcev 
STANDARD: 

Strokovni knjižnični delavci so delavci z univerzitetno, visoko, višjo in srednjo izobrazbo, ki opravljajo 

strokovna knjižničarska dela, imajo strokovno knjižničarsko znanje, pridobljeno s formalnim in z 

dopolnilnim izobraževanjem, in opravljen bibliotekarski izpit. Število je odvisno od funkcije, obsega dela 

in velikosti območja delovanja posamezne knjižnice. 

 

PRAVILNIK: 

Člen 7, (2): Strokovni delavci morajo imeti opravljen strokovni izpit v skladu s pravilnikom, ki določa 

način opravljanja bibliotekarskega izpita.  

 
V skladu s standardi in pravilnikom so v vseh knjižnicah vsi strokovni delavci ustrezno izobraženi, imajo 

ustrezno strokovno znanje in opravljen bibliotekarski izpit. 
 
 
 
 
 
 
     2.3     Strokovnost in izobrazba direktorja 
STANDARDI: 

Strokovni vodja knjižnice je strokovni knjižnični delavec z univerzitetno izobrazbo. 

 

PRAVILNIK: 
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Člen 7, (3): Direktor oziroma direktorica samostojne knjižnice, ki vodi strokovno delo knjižnice, in 

odgovorna oseba, ki vodi strokovno delo nesamostojne knjižnice, mora izpolnjevati pogoje za 

strokovnega delavca knjižnice. 

 

Člen 14, (2): Strokovni delavci, ki vodijo strokovno delo knjižnice ali izvajajo izbor gradiva za nakup in 

izločanje, bibliografsko obdelavo, posredovanje informacij, promocijske in izobraževalne storitve za 

uporabnike, domoznanstvo ali vodijo dejavnosti oziroma posebne zbirke, morajo biti bibliotekarji ali 

višji knjižničarji. Direktor knjižnice mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo. 

Direktorice vseh splošnih knjižnic na območju imajo za vodenje knjižnice ustrezno izobrazbo, 

univerzitetno ali visokošolsko in imajo opravljen bibliotekarski izpit in vse izpolnjujejo pogoje za 
strokovnega delavca in vodenje knjižnice. 
 
 
 

3     Prostori knjižnice 
 

Velikost knjižnice pogojujejo število in struktura prebivalcev na določenem območju, število enot 

knjižničnega gradiva in vloga knjižnice na območju delovanja. 

 

STANDARD:  

Knjižnica mora imeti na 1.000 prebivalcev:  

 3 mesta za uporabo knjižnega gradiva, vendar ne manj kot 12,  

 1 mesto, opremljeno z računalnikom z internetno povezavo in možnostjo tiskanja za dostop do 

kataloga in informacijskih virov ter uporabo gradiva, vendar ne manj kot 4 mesta.  

 

PRAVILNIK: 

15. člen: PROSTOR ZA UPORABNIKE 

Knjižnica ima ustrezne prostore, če razpolaga s prostorom v obsegu najmanj 300 m2 na 10.000 

prebivalcev v celotni mreži.  
 

Za uporabo gradiva v knjižnici ima splošna knjižnica najmanj 2 čitalniška sedeža na 1.000 prebivalcev 

in 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1.000 prebivalcev. 
 
Tabela 43: Prostor po standardih 

 
KNJIŽNICA 

 Koroška osrednja 
knjižnica dr. 

Franca Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

  

Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

Število prebivalcev  25.108 21.378 8.879 15.938 
3 mesta za uporabo 
knjižnega gradiva/ 

1.000 preb. 

 

STANJE 
 

90 
 

126 
 

40 
 

96 
 

STANDARD 
 

75 
 

120 % 
 

64 
 

196,87 % 
 

27 
 

148,14 % 
 

48 
 

200 % 
1 računalniško 

mesto/1.000 preb. 
STANJE 18 19 7 24 

STANDARD 25 72 % 21 90,47 % 9 77,77 % 16 150 % 
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Graf 16: Prostor po standardih 

 

Tabela 43: Prostor po pravilniku 
 

KNJIŽNICA 
 Koroška osrednja 

knjižnica dr. Franca 
Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

 

 Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

Število prebivalcev  25.108 21.378 8.879 15.938 
Najmanj 300 m2 / 

10.000 preb. 
STANJE 3.054 m2 1.490 m2 311 m2 1.013 m2 

PRAVILNIK 753,2 m2 405,46 % 641,3 m2 232,34 % 266,4 m2 116,74 % 478,1 m2 211,88 % 
Najmanj 2 čital. 

sedeža/1.000 preb. 
STANJE 90 126 40 96 

PRAVILNIK 50 180 % 43 293,02 % 18 222,22 % 32 300 % 
Najmanj 0,25 rač. 

sedeža za 
uporabnike/ 
1.000 preb. 

 

STANJE 
 

18 
 

19 
 

7 
 

24 
 

PRAVILNIK 
 

6,27 
 

287,08 % 
 

5,34 
 

355,80 % 
 

2,21 
 

316,74 % 
 

3,98 
 

603,01 % 

 

 
Graf 17: Prostor po pravilniku 

 
Po pravilniku so v vseh knjižnicah prostori ustrezni, tako po kvadraturi kot po čitalniških sedežih, 

delovnih mestih za delavce in za uporabnike za uporabo knjižnega gradiva. Večinoma tudi presegajo 

določila. 
 
Po standardu, razen v Knjižnici Radlje, pa manjkajo računalniška mesta, opremljena z računalnikom za 

internetno povezavo in možnostjo tiskanja.  
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4     Organiziranost splošne knjižnice 
 
Splošna knjižnica je organizacija, ki jo ustanovi, podpira in financira skupnost, bodisi kot lokalna, 

regionalna ali državna oblast ali pa katere druge oblike organiziranja lokalne skupnosti. 

 

Zagotavlja dostop do znanja, informacij in iz domišljije porojenih del s pomočjo različnega knjižničnega 

gradiva in storitev ter je enako dostopna vsem članom skupnosti, ne glede na raso, narodno pripadnost, 

starost, spol, vero, jezik, invalidnost, socialni položaj, zaposlitev in stopnjo izobrazbe. (Definicija (po 

IFLA/UNESCO smernicah)) 

 

Poslanstvo: 

Splošna knjižnica kot lokalna vrata do znanja zagotavlja osnovne pogoje za vseživljenjsko učenje, 

samostojno sprejemanje odločitev in kulturni razvoj posameznika in družbenih skupin. (IFLA/UNESCO 

Manifest o splošnih knjižnicah) 

 

Knjižnična dejavnost kot javna služba se izvaja v javnem interesu s ciljem zagotavljanja dostopnosti 

kulturnih dobrin oziroma ustrezne kvalitete. 

 

Javno službo na področju knjižnične dejavnosti in izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

urejajo: 

 Zakon o knjižničarstvu, 

 Zakon o obveznem izvodu publikacij, 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, 

 Zakon o lokalni samoupravi, 

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

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, 

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, 

 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah in 

 Standardi za splošne knjižnice((za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015) kot strokovna 

priporočila za učinkovito in gospodarno organiziranje javne splošne knjižnične dejavnosti za 

doseganje družbenih ciljev. 

 

Mrežo splošnih knjižnic sestavljajo: 

 Osrednja območna knjižnica  

 Osrednja knjižnica  

 Krajevne knjižnice  

 Bibliobusi in premične zbirke  
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     4.1     Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
Splošna knjižnica, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, izvaja knjižnično dejavnost na 

območju občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. (25.307 preb., po podatkih 

SURS, 1. 1. 2014). 
 
Knjižnica je javni zavod, osrednja knjižnica, območna knjižnica in sedež splošne knjižnice. 
 
Mreža knjižnice: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika ima 4 organizacijske enote, po 
standardu na gravitacijskem območju, ki ima nad 1.500 prebivalcev in je od najbližje enote knjižnice 

oddaljen več kot 4 km. Poleg osrednje knjižnice na Ravnah na Koroškem so krajevne knjižnice na 

Prevaljah, v Mežici, Črni na Koroškem, Kotljah in Žerjavu. Premična zbirka je v izposojevališčih na Lešah,  

Strojnski Reki in Podpeci. 
 
Tabela 44: Število prebivalcev občin, krajevne knjižnice, odprtost 

 
 

 
OBČINA 

 

 
Št. Prebivalcev 

(Vir: SURS, 1. 1. 2014) 
 

 
 
 

Krajevna knjižnica 

 

 
 

Odprtost 
ure/teden 

 

Uredba o osnovnih 
storitvah knjižnice  

(45 ur OK, KK do 2000 preb. 
4 ure, do 6.000 preb. 15 ur, 

nad 6.000 preb. 20 ur) 
DOSEGA DA/NE 

Ravne na Koroškem 11.426 Ravne 75 DA 
  Kotlje 5 DA 
 1.276 Strojnska Reka 

(izposojevališče) 
1  

Prevalje 6.807 Prevalje 19 DA 
 578 Leše 

(izposojevališče) 
1  

Mežica 3.613 Mežica 15 DA 
Črna na Koroškem 3.461 Črna na Koroškem 8 NE 

 374 Žerjav 
(izposojevališče) 

2  

 203 Podpeca 
(izposojevališče) 

1  

 
Odprtost: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika je odprta več kot 60 ur na teden celo leto 

(razen v poletnem času - julij in avgust) in zadošča merilom odprtosti v skladu z Uredbo o osnovnih 

storitvah knjižnice (45 ur). Razen krajevne knjižnice v Črni na Koroškem z izposojevališči Žerjav in 

Podpeca, so vse krajevne knjižnice odprte v sladu z določbo. 
 
 
     4.2     Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Splošna knjižnica, Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, izvaja knjižnično dejavnost na območju 
občin Slovenj Gradec in Mislinja. (26.083 preb., po podatkih SURS, 1. 1. 2014). 
 
Knjižnica je javni zavod, osrednja knjižnica, in sedež splošne knjižnice. 
 
Mreža knjižnice: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec ima 2 organizacijski enoti, po standardu na 
gravitacijskem območju, ki ima nad 1.500 prebivalcev in je od najbližje enote knjižnice oddaljen več kot 

4 km. Poleg osrednje knjižnice v Slovenj Gradcu so krajevne knjižnice v Mislinji, v Pamečah-Trobljah in 
Podgorju. 
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Tabela 45: Število prebivalcev občin, krajevne knjižnice, odprtost 
 
 

 
OBČINA 

 

 
Št. Prebivalcev 

(Vir: SURS, 1. 1. 2014) 
 

 
 
 

Krajevna knjižnica 

 

 
 

Odprtost 
ure/teden 

 

Uredba o osnovnih 
storitvah knjižnice  

(45 ur OK, KK do 2000 preb. 
4 ure, do 6.000 preb. 15 ur, 

nad 6.000 preb. 20 ur) 
DOSEGA DA/NE 

Slovenj Gradec 16.947 Slovenj Gradec 60 DA 
 1.627 Pameče-Troblje 20 DA 
 968 Podgorje 7 DA 

Mislinja 4.569 Mislinja 16 DA 
 
Odprtost: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec je odprta 60 ur na teden celo leto (razen v poletnem 
času - julij in avgust) in zadošča merilom odprtosti v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnice (45 

ur). Tudi krajevne knjižnice so odprte po določilih uredbe. 
 
 
     4.3     Knjižnica Dravograd 
Splošna knjižnica, Knjižnica Dravograd, izvaja knjižnično dejavnost na območju občine Dravograd. 
(8.910 preb., po podatkih SURS, 1. 1. 2014). 
 
Knjižnica je javni zavod, osrednja knjižnica, in sedež splošne knjižnice. 
 
Mreža knjižnice: Knjižnica Dravograd nima nobene organizacijske enote, na svojem gravitacijskem 
območju tudi nima kraja ki bi imel nad 1.500 prebivalcev in bi od najbližje enote knjižnice bil oddaljen 

več kot 4 km. Izposojevališča ima V Črnečah, Libeličah, Trbonjah in Šentjanžu. 
 
Tabela 46: Število prebivalcev občin, krajevne knjižnice, odprtost 

 
OBČINA 

 

Št. Prebivalcev 
(Vir: SURS, 1. 1. 2014) 

 
Krajevna knjižnica 

 

Odprtost 
ure/teden 

Uredba  (45 ur OK, KK do 2000 preb. 4 ure, 
do 6.000 preb. 15 ur, nad 6.000 preb. 20 ur) 

DOSEGA DA/NE 
Dravograd 6.182 Dravograd 49 DA 

 1.060 OŠ Črneče 
(premična zbirka) 

1  

 511 OŠ Libeliče 
(premična zbirka) 

5  

 1.157 OŠ Trbonje 
(premična zbirka) 

1  

  Dom Sv. Eme 
Šentjanž 

(premična zbirka) 

1  

 
Odprtost: Knjižnica Dravograd je odprta 49 ur na teden celo leto (razen v poletnem času - julij in avgust) 
in zadošča merilom odprtosti v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnice (45 ur). 
 
 
     4.4     Knjižnica Radlje ob Dravi 
Splošna knjižnica, Knjižnica Radlje ob Dravi izvaja knjižnično dejavnost na območju občin Radlje ob 
Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju (16.276 preb., po podatkih SURS, 1. 1. 2014). 
 
Knjižnica je javni zavod, osrednja knjižnica, in sedež splošne knjižnice. 



Analiza območja OOK 2014 

                                                                                                                                                                                              

 

105 

Mreža knjižnice: Knjižnica Radlje ob Dravi ima 3 organizacijske enote, po standardu na gravitacijskem 
območju, ki ima nad 1.500 prebivalcev in je od najbližje enote knjižnice oddaljen več kot 4 km. Poleg 

osrednje knjižnice v Radljah ob Dravi so krajevne knjižnice na Muti, v Vuzenici, Podvelki in Ribnici na 
Pohorju. Premična zbirka je v izposojevališču na Kapli. 
 
Tabela 47: Število prebivalcev občin, krajevne knjižnice, odprtost 

 
 

 
OBČINA 

 

 
Št. Prebivalcev 

(Vir: SURS, 1. 1. 2014) 
 

 
 
 

Krajevna knjižnica 

 

 
 

Odprtost 
ure/teden 

 

Uredba o osnovnih 
storitvah knjižnice  

(45 ur OK, KK do 2000 preb. 
4 ure, do 6.000 preb. 15 ur, 

nad 6.000 preb. 20 ur) 
DOSEGA DA/NE 

Radlje ob Dravi 6.310 Radlje ob Dravi 49 DA 
Muta 3.437 Muta 11 NE 

Vuzenica 2.722 Vuzenica 8 DA 
Podvelka 2.455 Podvelka 6 NE 

 515 Kapla 
(izposojevališče) 

2  

Ribnica na Pohorju 1.188 Ribnica na Pohorju 6 DA 
 
Odprtost: Knjižnica Radlje ob Dravi je odprta 49 ur na teden celo leto (razen v poletnem času - julij in 
avgust) in zadošča merilom odprtosti v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnice (45 ur). V 

krajevnih knjižnicah Muta in Podvelka odprtost ne izpolnjuje določila standarda. 
 
Tabela 48: Urnik odprtosti osrednjih knjižnic 

 
KNJIŽNICA 

 Koroška osrednja 
knjižnica dr. 

Franca Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

  

Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje ob 
Dravi 

 
PONEDELJEK 

Delovni čas 8.00 – 19.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 8.00 - 17.00 
Poletni 

delovni čas 

 

10.00 – 18.00 
 

7.00 - 14.00 
 

9.00 - 18.00 
 

8.00 - 15.00 

 
TOREK  

Delovni čas 8.00 – 19.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 8.00 - 17.00 
Poletni 

delovni čas 

 

8.00 – 15.00 
 

7.00 - 18.00 
 

8.00 - 15.00 
 

8.00 - 17.00 

 
SREDA 

Delovni čas 8.00 – 19.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 8.00 - 17.00 
Poletni 

delovni čas 

 

10.00 – 18.00 
 

7.00 - 14.00 
 

9.00 - 18.00 
 

8.00 - 15.00 

 
ČETRTEK  

Delovni čas 8.00 – 19.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 8.00 - 17.00 
Poletni 

delovni čas 

 

8.00 – 15.00 
 

7.00 - 18.00 
 

8.00 - 15.00 
 

8.00 - 17.00 

 
PETEK 

Delovni čas 8.00 – 19.00 7.00 - 18.00 7.00 - 15.00 7.00 - 15.00 
Poletni 

delovni čas 

 

8.00 – 15.00 
 

7.00 - 14.00 
 

8.00 - 15.00 
 

8.00 - 15.00 

 
SOBOTA  

Delovni čas 8.00 – 13.00 7.30 - 12.30 8.00 - 13.00 8.00 - 13.00 
Poletni 

delovni čas 

 

Zaprto 
 

7.30 - 12.30 
 

Zaprto 
 

9.00 - 12.00 

NEDELJA Delovni čas Zaprto Zaprto Zaprto Zaprto 
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5     Uporabniki in storitve 
 
Uporabnik knjižnice je vsakdo, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. 

 

Knjižnica naj na območju svojega delovanja vključuje med svoje člane vsaj 40% vseh prebivalcev in vsaj 

60% mladine do 15. leta.  
 
Tabela 49: Uporabniki knjižnic 

 
KNJIŽNICA 

 Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca 

Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

 

Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

Število 
prebivalcev 

  

25.108 
 

21.378 
 

8.879 
 

15.938 

40% 
prebivalcev 

STANJE 7.641 6.300 2.098 2.766 
STANDARD 10.043 30,43 % 8.551 29,46 % 3.552 23,62 % 6.375 17,35 % 

60% mladine 
(do 15. leta) 

STANJE 2.180 2.197 727 1.215 
STANDARD 6.026 28,53 % 5.131 34,87 % 2.131 34,65 % 3.825 43,92 % 

 

 
Graf 18: Uporabniki knjižnic 

 
 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
V Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika je vključenih 30,43 % potencialnih uporabnikov, kar je 

za slabih 9,57 % manj, kot to določajo Standardi in od teh je 28,53 % mladine do 15 let, kar je 31.47 % 

manj, kot so določila standardov.  
 
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
V Knjižnico Ksaverja Meška Slovenj Gradec je vključenih 29,46 % potencialnih uporabnikov, kar je za 

10,54 % manj, kot to določajo Standardi in od teh je 34,87 % mladine do 15 let, kar je 25,13 % manj, 

kot so določila standardov.  
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Knjižnica Dravograd 
V Knjižnico Dravograd je vključenih 23,62 % potencialnih uporabnikov, kar je za 16,38 % manj, kot to 

določajo Standardi in od teh je 34,65 % mladine do 15 let, kar je 25.35 % manj, kot so določila 

standardov.  
 
Knjižnica Radlje ob Dravi 
V Knjižnico Radlje ob Dravi je vključenih 17,35 % potencialnih uporabnikov, kar je za 22,65 % manj, kot 

to določajo Standardi in od teh je 43,92 % mladine do 15 let, kar je 16,08 % manj, kot so določila 

standardov.  
 
Analiza ugotavlja, da nobena od koroških splošnih knjižnic ne dosega standarda 40 % prebivalcev, 

vključenih v knjižnico. Še najbolj se temu priporočilu približa Koroška osrednja knjižnica, najmanj pa 

Knjižnica Radlje. Odstotek mladine do 15 let pa je obraten, najvišji je prav v Knjižnici Radlje ob Dravi in 
najnižji v Koroški osrednji knjižnici.  Kljub brezplačnemu članstvu otrok v knjižnicah in razgibani 

knjižnični dejavnosti v vseh knjižnicah, pa vendarle nobena ne dosega določila standarda 60 % 

včlanjenih otrok in mladine do 15. leta starosti. Hkrati v vseh knjižnicah članstvo rahlo upada, upada 

pa tudi število prebivalcev. 
 
 
 

6     Izposoja 
 
Uporabo knjižničnega gradiva v knjižnici omogočamo vsem, izposoja na dom pa je vezana na članstvo. 

Vse knjižnično gradivo izposoja knjižnica na dom. Izjeme so opredeljene v pravilniku knjižnice. 

 

STANDARDI: 

Knjižnica izposoja knjižno gradivo na dom od najmanj 14 dni do 1 meseca. Izposojevalne roke za druge 

vrste knjižničnega gradiva določi knjižnica glede na naravo in količino gradiva ter odprtost knjižnice, pri 

čemer naj izposojevalni rok za posamezno gradivo ne bo krajši od 5 dni. 

 
Tabela 50: Roki izposoje 

 
KNJIŽNICA 

 Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca 

Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

  
Knjižnica Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

  ROKI IZPOSOJE 
Monografske 

publikacije 
STANDARD 14 dni - 1 mesec 

STANJE 21 dni 21 dni 21 dni 21 dni 
Serijske 

publikacije 
STANDARD 14 dni - 1 mesec 

STANJE 7 dni 7 dni 7 dni 7 dni 
 

Videokasete STANDARD najmanj 5 dni 
STANJE 7 dni 7 dni 7 dni 7 dni 

 

DVD-ji STANDARD najmanj 5 dni 
STANJE 7 dni 7 dni 7 dni 7 dni 

 

Avdiokasete STANDARD najmanj 5 dni 
STANJE 7 dni 7 dni 7 dni 7 dni 

 

CD, CD-romi STANDARD najmanj 5 dni 
STANJE 7 dni 7 dni 7 dni 7 dni 
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Vse koroške splošne knjižnice pri rokih izposoje knjižničnega gradiva upoštevajo predpise in imajo 

izposojevalne roke na območju poenotene. 
 
 
Tabela 51: Obisk in izposoja gradiva na dom v letih 2012 – 2014  

 
KNJIŽNICA 

 Koroška osrednja 
knjižnica dr. Franca 

Sušnika 

Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj 

Gradec 

 

Knjižnica 
Dravograd 

 

Knjižnica Radlje 
ob Dravi 

 
Obisk 

2012 240.787 98.291 30.481 79.155 
2013 235.036 100.444 28.502 78.167 
2014 230.874 99.914 28.411 77.841 

 

% povečanja obiska, 
glede na prejšnje leto 

2012 9,6 % 0,4 % - 7,9 % 1,5 % 
2013 - 2,4 % 2,2 % - 6,5 % - 1,3 % 
2014 - 1,8 % - 0,5 % - 0,3 % -0,4 % 

 
Izposoja na dom 

2012 215.203 53.412 25.159 32.864 
2013 208.768 54.848 24.102 32.617 
2014 196.727 83.841 24.520 32.116 

% povečanja izposoje 
na dom, glede na 

prejšnje leto 

2012 112,7 % - 34,5 % - 3,6 % 6,5 % 
2013 - 3 % 2,7 % - 4,2 % - 0,8 % 
2014 - 5,8 % 52,9 % 1,7 % - 1,5 % 

 
 
 

 
Graf 19: % povečanja obiska, glede na prejšnje leto 
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Graf 20: % povečanja izposoje na dom, glede na prejšnje leto 

 
 
V obdobju 2012 -2014 se število obiskovalcev knjižnice v vseh knjižnicah rahlo znižuje (v povprečju za 

2,63 %), najbolj v Knjižnici Dravograd, najmanj v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
 
V obdobju 2012 -2014 se je zmanjšalo tudi število izposojenih enot gradiva na dom v povprečju za 3,15 

%, najbolj v Koroški osrednji knjižnici, medtem ko se v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

povečuje. 
 
Član knjižnice si je leta 2014 na dom v povprečju izposodil 15,58 enot knjižničnega gradiva, največ v 

Koroški osrednji knjižnici (25,75), sledi Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (13,30), nato Knjižnica 

Dravograd (11,68) in Knjižnica Radlje ob Dravi (11,61).  
 
 
 

7     Ocena knjižnične dejavnosti na območju OOK 
 
V analizi ugotavljamo, da knjižnična zbirka po standardu številčno ustreza le v Koroški osrednji knjižnici, 

pa pravilniku pa ni ustrezna le v Knjižnici Radlje, kjer dosega 90,92 %. 
 
V vseh knjižnicah presegajo priporočilo standarda 30 naslovov informacijskega periodičnega tiska. 
Največ v Koroški osrednji knjižnici, kjer je razlog obvezni izvod. 
 
Trendi gibanja v obdobju zadnjih let kažejo manjši upad rasti knjižnične zbirke in letnega prirasta 

gradiva. Razen osrednje območne knjižnice, ostale tri niso uspele doseči izpolnjevanja določil 

standardov glede prirasta knjižničnega gradiva, saj so leta 2014 v povprečju dosegle le 82,55 % 
priporočene količine v primerjavi z letom 2013. Predvidevamo, da je to odraz finančnih sredstev, 

dodeljenih s strani  financerjev, namenjenih za nakup knjižničnega gradiva, ki se v zadnjih letih vztrajno 

manjšajo. Knjižnice zato ne morejo zadostiti ne standardu, ne pravilniku, saj je nakup odvisen od 

finančnih sredstev. Pri Koroški osrednji knjižnici pa je obvezni izvod tisti, ki dviguje letni prirast gradiva. 

Če bi upoštevali zgolj nakup, tudi  Koroška osrednja knjižnica ne bi dosegala letnega prirasta.  
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Najvišji procent gradiva, vnesenega v računalniški katalog ima Knjižnica Dravograd, najmanjšega pa 

Knjižnica Radlje. Pri Koroški osrednji knjižnici je posebnost staro, dragoceno in redko ter posebno 
domoznansko gradivo (rokopisi, pisma, korespondenca…), za katerega še ne obstajajo programi Cobiss 

ali enotna pravila za vnos, poleg tega pa ima knjižnica ogromno tega gradiva, kar terja tudi specialno 

izobražen kader, ki pa ga je v  knjižnici premalo.   
 
Pri vseh knjižnicah le določilo 0,37 strokovnih delavcev na prebivalca in standard za direktorje dosegata 

standard. Razen v Koroški osrednji knjižnici, nobena od knjižnic nima vzdrževalca računalniških 

sistemov. Radlje in Dravograd tudi nimata tehničnega oz. manipulativnega delavca. Kaže se tudi 

pomanjkanje administrativnih delavcev v vseh knjižnicah. 
 
Število strokovnih delavcev za opravljanje nalog območne knjižnice (2 strokovna delavca)  NE dosega 
števila določenega s pravilnikom (3 strokovni delavci z najmanj univerzitetno izobrazbo). 
 
V skladu s standardi in pravilnikom so v vseh knjižnicah vsi strokovni delavci ustrezno izobraženi, imajo 

svoji izobrazbi ustrezno strokovno znanje in opravljen bibliotekarski izpit. 
 
Po pravilniku so v vseh knjižnicah prostori ustrezni, tako po kvadraturi kot po čitalniških sedežih, 

delovnih mestih za delavce in za uporabnike za uporabo knjižnega gradiva. Večinoma tudi presegajo 

določila. 
 
Po standardu , razen v Knjižnici Radlje, manjkajo računalniška mesta, opremljena z računalnikom za 

internetno povezavo in možnostjo tiskanja.  
 
Analiza ugotavlja, da nobena od koroških splošnih knjižnic ne dosega standarda 40 % prebivalcev, 

vključenih v knjižnico. Še najbolj se temu priporočilu približa Koroška osrednja knjižnica, najmanj pa 

Knjižnica Radlje. Odstotek mladine do 15 let pa je obraten, najvišji je prav v Knjižnici Radlje ob Dravi in 
najnižji v Koroški osrednji knjižnici.  Kljub brezplačnemu članstvu otrok v knjižnicah in razgibani 

knjižnični dejavnosti v vseh knjižnicah, pa vendarle nobena ne dosega določila standarda 60 % 

včlanjenih otrok in mladine do 15. leta starosti. Hkrati v vseh knjižnicah članstvo rahlo upada, upada 

pa tudi število prebivalcev. 
 
V obdobju 2012 -2014 se število obiskovalce knjižnice v vseh knjižnicah rahlo znižuje (v povprečju za 

2,63 %), najbolj v Knjižnici Dravograd, najmanj v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 
 
V obdobju 2012 -2014 se je zmanjšalo tudi število izposojenih enot gradiva na dom v povprečju za 3,15 

%, najbolj v Koroški osrednji knjižnici, medtem ko se v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

povečuje. 
 
Član knjižnice si je leta 2014 na dom v povprečju izposodil 15,58 enot knjižničnega gradiva, največ v 

Koroški osrednji knjižnici (25,75), sledi Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (13,30), nato Knjižnica 

Dravograd (11,68) in Knjižnica Radlje ob Dravi (11,61).  
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VI KNJIŽNIČNA MREŽA 
 
Pravilnik, člen 17 

Splošna knjižnica organizira dostopnost knjižnične dejavnosti za vse prebivalce na svojem območju kot 

samostojni javni zavod. Lahko je enovita organizacija ali pa v skladu z obsegom dejavnosti razdeljena 

na notranje organizacijske enote. Če na svojem območju organizira mrežo krajevnih knjižnic in potujoče 

knjižnice, le-te niso samostojne enote, ampak so del službe ali oddelka za delo z uporabniki. 

 

Kadar so na območju splošne knjižnice naselja oziroma območja naseljena tako, da tvorijo zaključeno 

celoto z več kot 1.500 prebivalci, ki so več kot 4 km oddaljena od osrednje knjižnice, organizira knjižnica 

izposojevališča oziroma krajevne knjižnice, ter postajališča potujoče knjižnice za naselja z manjšim 

številom prebivalcev.  

 

Splošna knjižnica lahko povečuje ali zmanjšuje območje svojega delovanja v skladu z dogovori z 

občinami in v soglasju s strokovnimi službami Ministrstva za kulturo in nacionalne knjižnice ter 

samoupravnima narodnima skupnostma, če gre za območja, kjer živijo njuni pripadniki. Dogovori 

morajo zagotavljati strokovnost opravljanja knjižnične dejavnosti na dogovorjenem območju, v primeru 

razdruževanja pa morajo biti predmet delitve tudi stroški, ki nastanejo zaradi delitve.  

 

Splošna knjižnica deluje v mreži, ki obsega osrednjo in krajevne knjižnice ter postajališča potujoče 

knjižnice in premičnih zbirk. Mreža je oblikovana tako, da omogoča primerno izvajanje knjižnične 

dejavnosti v vseh občinah, ki skupaj ustanovijo splošno knjižnico ali s knjižnico podpišejo pogodbo o 

izvajanju knjižnične dejavnosti (priloga 1: Mreža splošnih knjižnic v Sloveniji). Sedež samostojne 

knjižnice (osrednja knjižnica) je načeloma v občini z največjim številom prebivalstva izmed tistih, ki so 

soustanoviteljice ali pogodbene partnerice knjižnice.  

 

Osrednje splošne knjižnice v mestih, ki so središča širših območij, opravljajo tudi posebne naloge 

območnih knjižnic. 

 
 
 
 

1      Knjižnična mreža koroških splošnih knjižnic 
 

 

Slika 16: Osrednje območne knjižnice (OOK) in osrednje knjižnice (OK) s pripadajočimi občinami (211), 2012 
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Knjižnično dejavnost kot javno službo na Koroškem območju izvajajo 4 splošne knjižnice: 
 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
 Knjižnica Dravograd 
 Knjižnica Radlje ob Dravi 

 
Knjižnična mreža na Koroškem območju je organizirana v vseh 12 koroških občinah na skupno 23 
lokacijah, kjer je neposredno dostopna knjižnična dejavnost za skupno 71.540 prebivalcev. Knjižnice so 

organizirane v osrednje knjižnice (4), krajevne knjižnice (11) in izposojevališča premičnih zbirk (8). 

Bibliobusa na območju ni. 
 
Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo, da je dostopnost knjižnične dejavnosti na Koroškem 

območju zadovoljiva, nikakor pa ni optimalna. Vse občine imajo krajevne knjižnice, v večini naselij, kjer 

ni pogojev za krajevno knjižnico  pa izposojevališča. 
 
Po raziskavi glede na poseljenost in oddaljenost od najbližje knjižnice, hribovitosti in težke dostopnosti 
terena, ni ustreznih prostorov itd., manjkajo knjižnice (izposojevališča) na območjih oz. občinah, 

prikazanih na sliki 40 in v tabeli 53. 
 
Tabela 52: Mreža splošnih knjižnic na koroškem območju 

 

Osrednja knjižnica 
Krajevna 

knjižnica/Izposojevališča 
Osrednja 
območna 
knjižnica 

 

Osrednja 
knjižnica 

 

Krajevna 
knjižnica 

 

Premična 
zbirka 

Koroška osrednja knjižnica Koroška osrednja knjižnica OOK OK   
 Knjižnica Mežica   KK  
 Knjižnica Črna na Koroškem   KK  
 Knjižnica Kotlje   KK  
 Knjižnica Žerjav   KK  
 Knjižnica Strojnska Reka    PP 
 Knjižnica Leše    PP 

 Knjižnica Podpeca    PP 
Knjižnica Ksaverja Meška 
Slovenj Gradec 

Knjižica Ksaverja Meška  OK   

 Mislinja   KK  
 Podgorje   KK  
 Pameče-Troblje   KK  

      
Knjižnica Dravograd  Knjižnica Dravograd  OK   

 Knjižnica OŠ Črneče    PP 
 Knjižnica OŠ Libeliče    PP 
 Knjižnica OŠ Trbonje    PP 
 Knjižnica Dom Sv. Eme    PP 

Radlje ob Dravi Knjižnica Radlje ob Dravi  OK   
 Knjižnica Muta   KK  
 Knjižnica Vuzenica   KK  
 Knjižnica Podvelka   KK  
 Knjižnica Ribnica na Pohorju   KK  
 Knjižnica Kapla    PP 
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     1.1     Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem 
OBČINE: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem 
Vir: http://nukgis.civitat.com/odk258/ 
 

 
Slika 17: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika 

 

 

 
Slika 18: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Prevalje 

 

http://nukgis.civitat.com/odk258/
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Slika 19: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Mežica 

 
 

 
Slika 20: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Črna na Koroškem 
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Slika 21: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Kotlje 

 

 

 
Slika 22: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Žerjav 
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Slika 23: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov izposojevališča Leše 

 

 

 
Slika 24: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov izposojevališča Strojnska Reka 
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Slika 25: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov izposojevališča Podpeca 

 
 

     1.2     Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
OBČINI: Slovenj Gradec, Mislinja 
Vir: http://nukgis.civitat.com/odk258/ 

 
Slika 26: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

 

http://nukgis.civitat.com/odk258/
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Slika 27: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Mislinja 

 

 

 
Slika 28: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Pameče-Troblje 

 



Analiza območja OOK 2014 

                                                                                                                                                                                              

 

119 

 
Slika 29: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Podgorje 

 
 
     1.3     Knjižnica Dravograd 
OBČINA: Dravograd 
Vir: http://nukgis.civitat.com/odk258/ 

 
Slika 30: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Dravograd 

http://nukgis.civitat.com/odk258/
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Slika 31: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov izposojevališča OŠ Črneče 

 

 

 
Slika 32: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov izposojevališča OŠ Libeliče 
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Slika 33: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov izposojevališča OŠ Trbonje 

 
 
     1.4     Knjižnica Radlje ob Dravi 
OBČINE: Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka, Ribnica na Pohorju 
Vir: http://nukgis.civitat.com/odk258/ 

 
Slika 34: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Radlje ob Dravi 

http://nukgis.civitat.com/odk258/
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Slika 35: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Muta 

 

 

 
Slika 36: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Vuzenica 
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Slika 37: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Ribnica na Pohorju 

 

 

 
Slika 38: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov Knjižnice Podvelka 
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Slika 39: Sociodemografski profil potencialnih uporabnikov izposojevališča Kapla 

 

 

 
Slika 40: Simulacija manjkajočih knjižnic na območju http://nukgis.civitat.com/odk258/ 

http://nukgis.civitat.com/odk258/
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Tabela 53: Manjkajoče knjižnice na območju 
Naselje Št. preb. Osrednja knjižnica Občina KK/PP 

Lom nad Mežico 100 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne  

MEŽICA PP 

     
Tomaška vas 123 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec SLOVENJ GRADEC PP 
Graška gora 112 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec SLOVENJ GRADEC PP 
Sele-Vrhe 593 Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec SLOVENJ GRADEC PP 

     
Šentjanž 500 Knjižnica Dravograd DRAVOGRAD PP 
Kozji vrh 92 Knjižnica Dravograd DRAVOGRAD PP 
Ojstrica 98 Knjižnica Dravograd DRAVOGRAD PP 
     
Remšnik 209 Knjižnica Radlje ob Dravi RADLJE OB DRAVI PP 
Mlake 42 Knjižnica Radlje ob Dravi MUTA PP 

 
Na Koroškem območju glede na oddaljenost krajev oz. naselij in števila prebivalcev na območju vsake 

osrednje knjižnice manjkajo organizacijske enote in sicer izposojevališča premičnih zbirk. 
 
Na območju Koroške osrednje knjižnice  je potrebno 1 izposojevališče premične zbirke v občini Mežica. 
 
Na območju osrednje knjižnice Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec so potrebna 3 izposojevališča 

premične zbirke. Vsa tri v občini Slovenj Gradec. 
 
Na območju osrednje knjižnice Knjižnice Dravograd so prav tako potrebna 3 izposojevališča premične 

zbirke, vsa tri v občini Dravograd. 
 
Na območju osrednje knjižnice Knjižnice Radlje ob Dravi sta potrebni 2  izposojevališči premične zbirke 

in sicer 1 v občini Radlje ob Dravi in 1 v občini Muta. 
 
Izposojevališča premičnih zbirk na lokacijah Lom nad Mežico, Graška gora, Kozji vrh, Ojstrica, Remšnik 

in Mlake so na težjih, hribovitih področjih z slabo cestno povezavo, medtem ko so lokacije v Tomaški 

vasi, Sele-Vrhe in Šentjanž lažje dostopne, saj so v dolinskih predelih območja.  
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VII DEFINICIJE 
Aktivno prebivalstvo sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo (zaposlene in samozaposlene osebe) 
terbrezposelne osebe.  
 
K delovno aktivnemu prebivalstvu sodijo:- zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju: pri podjetju, 
družbi, zavodu, drugi organizaciji; pri podružnicah tujih podjetij; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali 

družbene funkcije; matere z otrokom, ki delajo po posebnih predpisih; lastniki podjetij, ki jih osebno 
vodijo in niso zavarovani iz drugega naslova; od 1. 1. 1999 udeleženci javnih del; k zaposlenim osebam 

ne štejemo oseb, ki delajo v teh podjetjih, družbah in organizacijah po pogodbi o delu ali po avtorski 

pogodbi, in državljanov Republike Slovenije s stalno zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih, 

gradbiščih ipd. v tujini; 
 zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju: pri osebah, ki opravljajo gospodarsko ali 

pridobitno dejavnost; pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic; pri 
fizičnih osebah, ki uporabljajo dopolnilno delo drugih ljudi; 

 samozaposlene osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost (samostojni 
podjetniki posamezniki) in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic 
(npr. samostojni raziskovalci).  

 
Indeksi delovno aktivnega prebivalstva so zaposlene in samozaposlene osebe, ki so obvezno 
pokojninsko in zdravstveno zavarovane oziroma so v delovnem razmerju na območju Republike 

Slovenije in so stare najmanj 15 let. Delovno razmerje je lahko sklenjeno za določen ali nedoločen čas, 

s polnim delovnim časom ali z delovnim časom krajšim od polnega. Vir podatkov je Statistični register 

delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). (SURS). 
 
Domovi za starejše opravljajo institucionalno varstvo starejših, ki nadomešča ali dopolnjuje funkcije 

doma ali lastne družine (organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo). (SURS). 
 
Ekvivalent polne zaposlitve - je prikaz števila polno zaposlenih delavcev v primeru, ko so v knjižnici 

zaposleni delavci s skrajšanim delovnim časom (BibSiSt).  
 
Primer: V knjižnici delajo trije delavci. Dva od njih delata četrtino delovnega časa, eden pa polovični 

delovni čas. Ekvivalent polne zaposlitve je torej en delavec (0,25 + 0,25 + 0,50 = 1). 
 
Informacijsko komunikacijska oprema – glej Informacijska tehnologija. 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija – pogosto uporabljen razširjen sinonim za informacijsko 
tehnologijo. 
 
Informacijska tehnologija – računalniška strojna, programska in komunikacijska oprema in postopki 

njene uporabe. 
 
Izposojevališče je knjižnica ali del knjižnice, ki izvaja knjižnično dejavnost za uporabnike. (Pravilnik) 

BibSist podaja natančnejšo definicijo: izposojevališče je knjižnica ali del knjižnice, ki je na določeni 

lokaciji namenjena neposrednemu delu z uporabniki, ne glede na to, ali gre za samostojno knjižnico ali 

del večje upravne enote. Kraji, kjer ustavlja bibliobus, ne veljajo za izposojevališče, pač pa kot 
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izposojevališče štejemo bibliobus. Prav tako kot izposojevališča ne štejemo postajališč premičnih zbirk. 

(BibSiSt). 
 
Knjigomat – je naprava, ki omogoča članom knjižnice samostojno evidentiranje vračila ali izposoje 

knjižničnega gradiva brez posredovanja knjižničarja. Sem ne štejemo nabiralnikov za vračilo gradiva, ki 

ne omogočajo samostojnega evidentiranja vračila. (BibSiSt). 
 
Medmrežje (Internet) - Obsežno omrežje, sestavljeno iz velikega števila med seboj povezanih manjših 

omrežij, ki uporabljajo Internet Protokol (IP) in druge podobne protokole. Storitve medmrežja obsegajo 

prenos datotek, elektronsko pošto, logični vstop v oddaljene sisteme, novice in drugo. (BibSiSt). 
 
Omrežje -  Več računalnikov, ki so med seboj povezani, navadno s pomočjo računalniškega strežnika in 

ki omogočajo dostop do informacijskih virov in storitev več uporabnikom hkrati. (BibSiSt). 
 
Organizacijska enota -  je nesamostojna knjižnica v mreži (krajevna knjižnica, potujoča knjižnica), ki jo 

organizira osrednja knjižnica. (Standardi za splošne knjižnice, 2005). 
 
Postajališče je lokacija, na kateri potujoča knjižnica izvaja knjižnično dejavnost, oziroma kraj, kjer se 
ustavljata bibliobus ali premična zbirka. (Standardi za splošne knjižnice, 2005). 
 
Potujoča knjižnica je organizacijska enota knjižnice, ki zagotavlja delovanje premične zbirke. (Standardi 
za splošne knjižnice, 2005). 
 
Prebivalstvo sestavljajo: 

 državljani Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, brez tistih, ki so 

odsotni v tujini več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega 

prebivališča; 
 tujci z izdanim dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje oziroma z veljavnim delovnim ali 

poslovnim vizumom, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče; 
 osebe, ki sta jim bila po zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki 

Sloveniji (vključeni v skupino tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji) (SURS). 
 
Premična zbirka knjižničnega gradiva - Premična zbirka je zbirka ali del zbirke potujoče knjižnice, ki je 

za določen čas na voljo uporabnikom. (Standardi za splošne knjižnice, 2005). 
 
Računalnik je elektronska naprava, ki podatke sprejme, shrani, obdela v skladu z navodili 
računalniškega programa in rezultate posreduje uporabniku v čitljivi obliki  (Bibliotekarski terminološki 

slovar) Sem prištevamo namizni računalnik, prenosni računalnik, dlančnik in tablični računalnik.  
 
Računalništvo v oblaku3 lahko definiramo kot uporabo računalniških tehnologij in storitev na internetu, 

kjer upoštevamo koncept, da uporabnik ne potrebuje znanj za upravljanje infrastrukture, ki te storitve 

omogočajo. (Krissi Danielson: Saas Week, Distinguishing Cloud Computing from Utility Computing. 
Prevzeto 20. februarja 2014 iz: 

                                                           
3 Več o tem na: http://cdn1.itworx.hu/cgi-bin/itworx/download.cgi?vid=433&uid=-1&dokid=18  

http://cdn1.itworx.hu/cgi-bin/itworx/download.cgi?vid=433&uid=-1&dokid=18
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 http://www.ebizq.net/blogs/saasweek/2008/03/distinguishing_cloud_computing/.  
 
Je slog računalništva, kjer so skalabilne4 in elastične IT možnosti na voljo zunanjim odjemalcem kot 

storitev5 s pomočjo uporabe internetnih tehnologij. Gartner IT Glossary, Cloud Computing. Prevzeto 
20 februarja 2014 iz: http://www.gartner.com/it-glossary/cloud-computing/. 
 
Je nabor disciplin, tehnologij, poslovnih modelov za prikaz IT virov kot storitev na zahtevo. Blakley Bob, 
Reeves Drue: “Defining Cloud Computing”, Gartner Research, 2010. 
 
Računalniško delovno mesto - je ustrezno opremljeno mesto (PC, terminal, tiskalnik...) kjerkoli v 
knjižnici, ki je namenjeno izključno uporabnikom knjižnice in s katerega lahko uporabnik opravlja eno 
ali več naslednjih dejavnosti: uporablja računalniški katalog knjižnice in različne elektronske 

publikacije, ki so v lasti knjižnice oziroma do katerih knjižnica omogoča dostop, se vključuje v 

medmrežje ali pa uporablja računalnik za druge potrebe (na primer pisanje). (BibSiSt). 
 
Registrirana brezposelnost – osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in ki ustrezajo vsem 
merilom brezposelnosti, določenimi s strani zavoda za zaposlovanje. ) (http://www.stat.si/). 
 
Spletna stran knjižnice - Predstavitev knjižnice oziroma njenih storitev na medmrežju, ki lahko vsebuje 

tudi zbirko izvornih digitalnih dokumentov in digitaliziranih dokumentov. (BibSiSt). 
 
Spletno mesto knjižnice - je nabor spletnih strani na določeni internetni domeni, ki jih je objavila 

knjižnica, z namenom omogočiti dostop do knjižničnih storitev in gradiva. Elektronskih virov dostopnih 

na daljavo, ki so del knjižnične zbirke, ne štejemo za spletno mesto knjižnice. (BibSiSt). 
 
Splošna knjižnica je samostojna pravna oseba (samostojna knjižnica), ki izvaja knjižnično dejavnost na 

območju ene ali več občin s skupaj najmanj 10.000 prebivalci. 
 
Uporabnik - so člani knjižnice in drugi obiskovalci. (Standardi za splošne knjižnice, 2005). 
 
Upravni in drugi strokovni delavci - so delavci, ki opravljajo vodstvena, organizacijska, računovodska, 

administrativna in druga za knjižnico pomembna strokovna dela, npr. razvoj računalniške mreže, 

komunikacij in programske opreme. 
 
Krajevna knjižnica je organizacijska enota splošne knjižnice v kraju, ki ima nad 1.500 prebivalcev. Prav 
tako knjižnica ustanovi krajevno knjižnico v gravitacijskem središču območja, ki ima skupaj nad 1.500 
prebivalcev, če je gravitacijsko središče oddaljeno od najbližje enote knjižnice več kot 4 km. V mestih 
ali večjih krajih ustanovi knjižnica organizacijske enote tako, da je večina prebivalcev od enote 
oddaljena manj kot 1,5 km. 
 

                                                           
4 Skalabilne možnosti so procesorska moč, aplikacije, pomnilniški sistemi in omrežja. 
5 Dostop do vira kot storitve pomeni, da so IT viri zagotovljeni podobno kot ostali viri (npr. elektrika), ki jih najemamo po potrebi. 
(Zakrajšek, G. (2011) Vpliv računalništva v oblaku na organizacije. V Esistemi. Pridobljeno 24.2.2014 s spletne strani: 
http://esistemi.si/component/content/article/45-google-apps/110-vpliv-raunalnitva-v-oblaku-na-organizacije) 

http://www.ebizq.net/blogs/saasweek/2008/03/distinguishing_cloud_computing/
http://www.gartner.com/it-glossary/cloud-computing/
http://www.stat.si/
http://esistemi.si/component/content/article/45-google-apps/110-vpliv-raunalnitva-v-oblaku-na-organizacije
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Potujoča knjižnica, ki je organizacijska enota knjižnice, zagotavlja delovanje premične zbirke. V manjših 

naseljih in v posebnih socialnih okoljih (v bolnišnicah, zaporih, v domovih za starejše, občane in 
prebivalce s posebnimi potrebami) organizira knjižnica primerno obliko potujoče knjižnice: bibliobusno 

postajališče ali postajališče premične zbirke knjižničnega gradiva. Knjižnica lahko organizira enote v 

večjih javnih zavodih, npr. bolnišnicah, domovih za starejše občane, v zaporih. Za prebivalce s 
posebnimi potrebami organizira knjižnica druge oblike posredovanja knjižničnega gradiva, kot npr. 
izposojo na domu, izposojo po pošti ipd. 
 
Definicije, vezane na knjižničarsko stroko in za potrebe statistike ter meritev, so dostopne na spletni 

strani Cezar - posodobljene v letu 2015 (http://bibsist.nuk.uni-lj.si/definicije/index.php?c=15), v 
Standardih za splošne knjižnice, 2005 

(http://www.arhiv.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/stan
dardi_spl_k_sprejeti.pdf) ter na na spletni strani SURS (http://www.stat.si/). 
 

  

http://bibsist.nuk.uni-lj.si/definicije/index.php?c=15
http://www.arhiv.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf
http://www.arhiv.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf
http://www.stat.si/
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