
 

 

 

 

Spoštovani gospod  
Modest Motaln 
Spodnje Prebukovje 37 
2315 Šmartno na Pohorju 
 

ZADEVA: Prenehanje voženj bibliobusa Mariborske knjižnice na bistriškem območju. 

Spoštovani, 

zasledili smo objavo na FB o vaših prizadevanjih proti ukinitvi knjižnične storitve za krajane 

Šmartnega na Pohorju, za kar se vam lepo zahvaljujem. Želela bi podati še vidik in pojasnilo 

Mariborske knjižnice. Bibliobus se na celotnem bistriškem območju namreč ne ukinja na željo ali 

pobudo Mariborske knjižnice, kot bi se morda lahko razbralo iz zapisa. Na postajališča Črešnjevec, 

Impol, Laporje, Sp. Polskava, Šmartno na Pohorju, Zg. Ložnica in Prihova v občini Oplotnica naš 

bibliobus vozi že več desetletij in dopolnjuje izvajanje knjižnične dejavnosti. Od letošnjega oktobra 

imamo novo, sodobno vozilo z dvigalom za invalide in gibalno ovirane, in s posodobljeno, on-line 

izposojo, in prav gotovo je v našem interesu, da bi še naprej izvajali poslanstvo, posebej v krajih, ki so 

od občinske ali krajevne knjižnice bolj oddaljeni. 

Ukinitev bibliobusa na bistriškem območju je bila »v zraku« že celo letošnje leto, za letos knjižnica 

Josipa Vošnjaka tudi ni podpisala pogodbe. Direktorica nas je med letom nekaj krat neuradno 

obvestila, da se pripravlja ukinitev bibliobusa, vendar smo morali počakati na uradno odločitev 

Občine Slovenska Bistrica oziroma sveta zavoda. Uradni dopis Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska 

Bistrica, da s 1.1.2016 dejavnost bibliobusa na območju Občine Slovenska Bistrica preneha, smo 

prejeli dne 17.11.2015, zato nismo imeli druge izbire, kot da svoje uporabnike na teh postajališčih 

začnemo nemudoma obveščati o tem, saj moramo do konca leta poslovanje zaključiti, naši bralci pa 

morajo imeti dovolj časa, da vrnejo izposojeno gradivo.  

Danes sem bila obveščena, da trenutno zaradi del na cesti bibliobus ne more do vas, zato bomo v tem 

času opravljali obiske s kombijem in poskušali dobiti čim več izposojenega gradiva. Vožnje bibliobusa 

bomo podaljšali za en mesec, ko bo cesta prevozna, predvidoma za mesec januar. 

Knjižnici Josipa Vošnjaka smo večkrat predlagali, da naj poskuša z občino doseči dogovor, da se 

ohranijo najbolj oddaljena postajališča, oziroma vsaj Šmartno na Pohorju, kar bi pomenilo letni 

znesek okoli 6.000 EUR, vendar je svet zavoda žal ukinil bibliobus v celoti. Res bi se težko strinjala s 

trditvijo, da smo iz Mariborske knjižnice »na vrat na nos« sporočili, da bibliobus ne bo več vozil. Izbira 

ni bila naša. 

Možnost, da bibliobusno postajališče na Šmartnem ostane, še vedno obstaja, odločitev pa je na strani 

Občine Slovenska Bistrica oziroma Knjižnice Josipa Vošnjaka. 

S prijaznimi pozdravi, Dragica Turjak, direktorica 

 



 

 

V vednost: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, OŠ Šmartno na Pohorju 


