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1. PREDSTAVITEV ZAVODA 

1.1. Dejavnost 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je od leta 2003 osrednja območna knjižnica za ptujsko in 
ormoško območje. Iz naslova območnosti opravlja še dodatne naloge, ki so 
opredeljene v Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS št. 88, 11. 9. 2003). 
Za območne naloge sredstva zagotavlja Ministrstvo za kulturo, zato jih izvajamo v 
obsegu sredstev, ki jih dobimo na vsakoletnem razpisu. 
 
Knjižnica je bila v letu 2007 z odločbo Ministrstva za kulturo (štev. odločbe 
612- 17/2007/29 z dne 19. 12. 2007) glede na stopnjo izpolnjevanja pogojev 
razvrščena v 2. kategorijo razvitosti (srednje razvita knjižnica). Ministrstvo je v skladu 
z Zakonom o knjižničarstvu in Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe po treh letih ponovno preverilo izpolnjevanje pogojev in 
za knjižnico izdalo enako odločbo kot leta 2005. Slabšo oceno smo dobili na 
naslednjih področjih: 
- osrednja knjižnica – 2. kategorija razvitosti (srednje razvita knjižnica), ker 
dosegamo 90 % predpisanih minimalnih pogojev: obseg gradiva 91 %, izbor gradiva 
71 %, strokovna ureditev gradiva 93 %, strokovno usposobljeni delavci 95 %; 
- krajevna knjižnica – 2. kategorija razvitosti (srednje razvita knjižnica), ker smo 
dosegli 88 % predpisanih minimalnih pogojev: obseg gradiva 88 %, izbor gradiva 60 
%, strokovna ureditev gradiva 95 %, strokovno usposobljeni delavci 95 %; 
- potujoča knjižnica – 1. kategorija razvitosti (razvita knjižnica), ker smo dosegli 100 
% predpisanih minimalnih pogojev: število enot gradiva na eni vožnji 100 %, 
strokovno usposobljeni delavci 100 %. 
 
V Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS št. 
73, 29. 7. 2003) so natančno naštete občine, ki jih Knjižnica Ivana Potrča pokriva. 
 
Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, so: 
 

- zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo; 
- zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij; 
- izdeluje knjižnične kataloge in podatkovne zbirke; 
- posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve; 
- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga 

pokriva; 
- sodeluje v medknjižnični izposoji; 
- pridobiva in izobražuje uporabnike; 
- informacijsko opismenjuje; 
- varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik; 
- opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo; 
- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju; 
- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna 

na elektronskih medijih; 
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 

namenjene spodbujanju bralne kulture; 
- organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s 

posebnimi potrebami; 
- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo; 
- zagotavlja storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami; 
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- sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu; 
- organizira in izvaja druge oblike dela, namenjene vzpodbujanju bralne kulture; 
- pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki; 

 
kot osrednja območna knjižnica pa še: 

- zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij; 
- nudi strokovno pomoč knjižnicam območja; 
- koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva; 
- usmerja izločeno gradivo s svojega območja. 

 
Knjižnica je vključena v Zvezo splošnih knjižnic in njene sekcije. 

1.2. Ustanovitelji 

Knjižnica je imela konec leta 2008 11 občin soustanoviteljic in 5 pogodbenic. Občine 
ustanoviteljice so: MO Ptuj, Destrnik, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, 
Majšperk, Markovci, Videm, Zavrč in Žetale. Občine Cirkulane, Dornava, Podlehnik, 
Sveti Andraž in Trnovska vas so pogodbenice. 
 
V Uradnem listu RS, štev. 115 z dne 5. 12. 2008, je bil objavljen Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj, ki so ga na svojih sejah sprejeli in potrdili občinski sveti vseh občin 
ustanoviteljic. Sprememba je bila potrebna zaradi odprave določenih neskladnosti z 
Zakonom o knjižničarstvu in Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture. Začel pa se je že tudi postopek sprejemanja nove spremembe odloka, saj je 
po odločbi Ustavnega sodišča in spremembi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture potrebno v svetu zavoda zagotoviti zastopanost 
delavcev zavoda. 
 
 
 

 

Dvorišča – otvoritev razstave. Stojan Kerbler, dr. Marjeta Ciglenečki, dr. Štefan Čelan, Nevenka 
Dobljekar 
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2. PRAVNA UREDITEV 

2.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (UL 96/02) 
- Zakon o knjižničarstvu (UL 87/01) 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL 72/93) 
- Zakon o financiranju občin (UL 8/94) 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL 

73/03) 
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (UL 88/03) 
- Pravilnik o določanju stroškov osrednjih območnih knjižnic, ki zagotavljajo 

knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL 19/03) 
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje 

javne službe na področju kulture 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL 29/03) 
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL 69/06) 
- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ivana Potrča Ptuj 
- ter v skladu z drugimi zakonskimi akti in predpisi 

2.2. Vodstvo zavoda 

2.2.1. Direktor 

Od 1. februarja 2006 je direktor knjižnice mag. Matjaž Neudauer. 

2.2.2. Svet zavoda 

Svet zavoda je bil konstituiran 11. 3. 2004, njegovi člani pa so bili imenovani za dobo 
petih let. Sestavljajo ga: 
 

- Mirko Kekec, predsednik (predstavnik MO Ptuj) 
- Andrej Tkalec, namestnik (predstavnik občin desnega brega Drave) 
- Marija Magdalenc, članica (predstavnica MO Ptuj) 
- Zofija Topolovec, članica (predstavnica občin desnega brega Drave) 
- Dragica Toš-Majcen, članica (predstavnica levega brega Drave) 

 
V letu 2008 se je svet sestal na treh rednih in treh korespondenčnih sejah, 
obravnaval in sprejel pa je: poročilo o inventuri za leto 2007, poslovno poročilo za 
leto 2007, ocenil delo direktorja za leto 2007, obravnaval in dal soglasje k finančni 
razdelitvi sredstev za izvajanje programa dejavnosti osrednje območne knjižnice za 
leto 2008, potrdil novi cenik storitev KIP, dal soglasje k spremembi akta o 
sistemizaciji delovnih mest, ki se je dopolnil z delovnim mestom računovodje, dal 
soglasje za udeležbo na strokovni ekskurziji direktorjev splošnih knjižnic v Prago, 
obravnaval in dal soglasje k programu dela knjižnice za leto 2009, se seznanil s 
problemi glede umeščanja delavcev knjižnice v plačne razrede in na podlagi tega 
sprejel določene sklepe, se seznanil z ugotovitvami pravno-finančne revizije 
prevedbe plač, potrdil zapisnik o odpisu knjižničnega gradiva v letu 2008, sprejel pa 
je tudi sklep o razpisu volitev predstavnika zaposlenih v svetu zavoda in dveh 
predstavnikov zaposlenih v strokovnem svetu zavoda (obema organoma v letu 2009 
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poteče petletni mandat) in sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev. Na 
neformalnih srečanjih so člani sveta redno in tekoče spremljali delo zavoda. 

2.2.3. Strokovni svet 

Člane strokovnega sveta sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojim delom, 
poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju javnega 
zavoda. Po dva člana imenujeta Kulturniška zbornica Slovenije in Zveza 
bibliotekarskih društev Slovenije, dva člana pa izberejo delavci na volitvah. Strokovni 
svet je bil konstituiran 14. 7. 2004 za mandatno obdobje petih let. V letu 2007 je 
prišlo do zamenjave predsednice, tako da strokovni svet sestavljajo: 
 

- mag. Branko Goropevšek, predsednik (ZBDS) 
- Vladimir Kajzovar, namestnik (KIP Ptuj) 
- Majda Kotnik, članica (ZBDS) 
- Ivan Vidovič (Kulturniška zbornica Slovenije) 
- Vlado Forbici (Kulturniška zbornica Slovenije) 
- Vladimir Henri Knez (KIP Ptuj) 

 
Strokovni svet se je v letu 2008 sestal na dveh sejah. Na februarski seji je obravnaval 
Poročilo o delu za leto 2007, na oktobrski pa Program dela za leto 2009. Oba 
dokumenta je ocenil pozitivno in predlagal, da ju svet zavoda sprejme in potrdi. 

2.2.4. Kolegij direktorja 

Kolegij direktorja, ki ga sestavljajo vodje oddelkov in njegova namestnica, se je v letu 
2008 sestal enajstkrat in obravnaval vse tekoče naloge v zvezi z delom ter bil 
namenjen medsebojnemu informiranju. Na kolegijih se vodi zapisnik, ki ga vsakokrat 
piše drug član kolegija. 

2.2.5. Nadzori nad delom 

V mesecu aprilu je bil opravljen pregled poslovnega in finančnega poslovanja 
zavoda, ki sta ga po pooblastilu župana MO Ptuj izvedli Zdenka Ristič, višja 
svetovalka na Oddelku za negospodarske javne službe in upravne postopke, in 
Mihaela Strelec, notranja revizorka – višja svetovalka. Ugotovitve in podani predlogi 
se nanašajo predvsem na probleme, na katere knjižnica opozarja že vrsto let, in sicer 
neizpolnjevanje soustanoviteljskih in pogodbenih obveznosti nekaterih občin ter 
zahteva po vodenju finančnih sredstev na način, ki bo primerljiv s proračunom 
Mestne občine Ptuj. Priporočila smo upoštevali. 
V mesecu septembru je bil v knjižnici opravljen redni inšpekcijski nadzor s področja 
varstva pred požarom, ki ga je opravil Roman Meško, inšpektor Inšpektorata RS za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ugotovljene pomanjkljivosti smo v 
večini že odpravili, za tiste, ki so povezane z večjimi finančnimi vložki, pa smo 
zaprosili za podaljšanje roka, kar nam je bilo ugodeno. 
V mesecu novembru sta Vid Plohl, državni notranji revizor (ABC revizija d. o. o.), in 
Zdenka Pavlovič, odvetnica odvetniške pisarne Mayr & Pavlovi d. o. o., izvedla 
simulacijo plač za vse zaposlene in pravno preverila ustreznost prevedbe plač. S 
poročilom so bili seznanjeni vsi delavci knjižnice. V analizi je bilo ugotovljeno, da pri 
prevedbi plač, ki jo je opravila knjižnica, ni bilo napak. 
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3. KADROVSKI KAZALCI 

3.1. Število zaposlenih 

Na dan 31. 12. 2008 je bilo v knjižnici zaposlenih 35 delavcev. 27 delavcev je bilo 
redno zaposlenih za nedoločen čas (v letu 2008 smo v dogovoru z MO Ptuj realizirali 
zaposlitev računovodje in manipulanta), z dvema delavkama imamo sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta (zaposlitev financiramo s sredstvi, ki 
jih knjižnica pridobi na razpisu za opravljanje osrednjih območnih nalog), s tremi 
delavci smo v septembru sklenili pogodbe o zaposlitvi za določen čas enega leta 
(sredstva smo pridobili na razpisu za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih oseb, ki 
ga s svojimi sredstvi podpira ESS), imeli pa smo tudi 3 udeležence v programu javnih 
del. Leto 2008 smo pričeli s 6 udeleženci javnih del. Povprečna starost redno 
zaposlenih za nedoločen čas znaša 47,5 let. 

3.2. Spremembe med letom 

Po pregledu poslovnega in finančnega poslovanja in po tem, ko smo imeli v knjižnici 
že kar nekaj časa določene težave in dodatno delo v zvezi z zunanjim 
računovodskim servisom, se nam je uspelo z MO Ptuj dogovoriti za prerazporeditev 
sredstev znotraj pogodbe o financiranju dejavnosti, tako da smo preklicali storitev 
servisa in zaposlili računovodkinjo. Zaposlili smo tudi manipulantko, ki smo jo po 
prenehanju vključenosti v javna dela najprej zaposlovali pogodbeno. Tako smo konec 
leta 2008 imeli 27 redno zaposlenih za nedoločen čas, 2 redno zaposlena za določen 
čas iz naslova območnosti, 3 zaposlene s sofinanciranjem ESS in 3 udeležence 
javnih del. Naš kadrovski primanjkljaj smo tako reševali na različne načine in zapolnili 
praktično vse vrzeli, ki jih imamo zaradi premajhnega števila redno zaposlenih. 
 
V knjižnici je bila formalna izobrazbena struktura redno zaposlenih za nedoločen čas 
naslednja: 
- 2 delavca z II. stopnjo izobrazbe, 
- 2 delavca s IV. stopnjo, 
- 7 delavcev s V. stopnjo, 
- 7 delavcev s VI. stopnjo, 
- 8 delavcev s VII. stopnjo, 
- 1 delavec z VIII. stopnjo izobrazbe. 

3.3. Štipendisti in pripravniki 

V letu 2008 nismo imeli ne štipendistov ne pripravnikov. 

3.4. Invalidne osebe 

En delavec ima priznano 70 % invalidnost, s Skladom Republike Slovenije za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov pa smo po uspešni prijavi na razpis sklenili 
pogodbo o zaposlitvi invalida za dobo enega leta. Pogodba se je iztekla poleti 2008. 
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3.5. Javni delavci 

Javna dela z nazivom »Urejanje knjižničnih fondov« se v naši knjižnici izvajajo že od 
samega začetka projekta javnih del, to je od leta 1992 dalje. V vsem tem obdobju je v 
redno zaposlitev prešlo 10 udeležencev javnih del. V letu 2008 smo imeli podpisane 
pogodbe z MO Ptuj za 3 udeležence in občinami Juršinci, Hajdina in Podlehnik za po 
enega udeleženca. Z občinama Hajdina in Podlehnik smo s septembrom prekinili 
pogodbo, saj sta udeleženki prešli v drugo obliko zaposlitve, prav tako smo zmanjšali 
število vključenih oseb iz MO Ptuj, in sicer na dve udeleženki. 
 

 

Z nami so praznovali številni prijatelji knjižnice in gostje. 

3.6. Število zaposlenih po ob činah 

Od 27 zaposlenih ima stalno bivališče v MO Ptuj 17 delavcev, preostali pa so iz 
občin: Majšperk (1 delavec), Dornava (1 delavka), Trnovska vas (1 delavka), 
Markovci 
(2 delavki), Destrnik (1 delavec), Cirkulane (1 delavka), Kidričevo (1 delavka), Videm 
(2 delavca). 

3.7. Analiza – ocena 

Pomanjkanje kadrov je v knjižnici zgodba, ki je stara toliko kot knjižnica sama. 
Vendar smo v letu 2008 z drugimi oblikami zaposlitve pokrili primanjkljaj na 
najpomembnejših segmentih dela. Kadrovsko smo okrepili domoznanski oddelek in 
oddelek nabave in obdelave, prešli nazaj z računovodskega servisa na lastno službo 
ter zagotovili dovolj osebja v našem največjem, študijskem oddelku. Ker javni delavci 
niso ustrezno nadomestilo redno zaposlenim delavcem, saj se prehitro menjavajo, 
smo v letu 2008 posvetili skrb predvsem temu, da so vsaj trije udeleženci javnih del 
po enoletni vključenosti v projekt prešli v drugo obliko zaposlitve za določen čas 
enega leta in s tem zagotovili kvalitetno in usposobljeno pomoč v oddelku. V oddelku 
izkazujejo potrebe po vsaj še enem informatorju, vendar nam občine ustanoviteljice 
in pogodbenice niso naklonjene pri naših načrtih za nove redne zaposlitve za 
nedoločen čas. Pomanjkanje zaposlenih pa smo v letu 2008 začeli reševati tudi z 
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eno od večjih pridobitev lanskega leta, to je s knjigomatom, ki bo zelo razbremenil 
zaposlene pri njihovem delu. 
 
 

 

Ob 60-letnici nam je župan Mestne občine Ptuj dr. Štefan Čelan izročil spominski kelih. 

 
 
 

 

Kolektiv Knjižnice Ivana Potrča Ptuj 
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4. DELO V JAVNEM ZAVODU 

4.1. Notranja organizacija dela 

Knjižnica Ivana Potrča je bila v letu 2008 skladno z Odlokom o ustanovitvi notranje 
razdeljena na oddelke, in sicer: Študijski oddelek, Mladinski oddelek, Domoznanski 
oddelek, Potujoča knjižnica, Oddelek za nabavo in obdelavo gradiva, Služba za 
območnost in razvoj mreže in na Upravno-tehnično službo. Oddelke vodijo vodje, ki 
usklajujejo delo v svojem oddelku v skladu z letnim delovnim načrtom in sklepi 
organov knjižnice. 
V začetku decembra lanskega leta je bil objavljen spremenjen odlok, tako da ima 
knjižnica od 6. decembra dalje naslednjo notranjo organizacijo: 
- Študijski oddelek z mediateko, 
- Mladinski oddelek, 
- Domoznanski oddelek, 
- Oddelek potujoče knjižnice, 
- Oddelek za razvoj in digitalizacijo, 
- Oddelek nabave, 
- Oddelek obdelave, 
- Upravno-tehnično službo. 

4.2. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje 

V nadaljevanju so navedene vsebine izobraževanj in udeleženci: 
- uporaba programske opreme COBISS3/Osnovna navodila (Plajnšek) 
- sestanki sistemskih administratorjev (Šalamon) 
- sestanki dLib (Doberšek, Neudauer) 
- uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga 

(Plajnšek) 
- uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – serijske publikacije 

(Plajnšek) 
- uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije − nabava 

(Plajnšek) 
- tečaj za začetnike v stroki (Plajnšek) 
- strokovne srede za mladinske knjižničarje v KOŽ Ljubljana (mesečno) 

(Klemenčič, Frangež, Mesarič, Rimele) 
- sestanki domoznanske skupine območnih knjižnic (Zmazek, Jerenec) 
- sestanki Društva bibliotekarjev Maribor (Klemenčič) 
- tečaj za pripravo na strokovni izpit (Plajnšek) 
- sestanki za portal Kamra (Doberšek, Neudauer) 
- tečaj katalogizacije elektronskih virov (Doberšek, Kovačič) 
- opravljanje strokovnega izpita (Kraljič, Vodopivec, Plajnšek) 
- obisk knjižnega sejma v Leipzigu (Pišek, Klemenčič) 
- strokovno posvetovanje Kakšna bo knjižnica (Doberšek) 
- učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici – NUK Ljubljana (Sajko) 
- predstavitev mikrofilmskih skenerjev v Celju (Doberšek) 
- konferenca SIRIKT v Kranjski Gori (Šalamon, Knez) 
- otvoritev knjižnice v Hočah (Kajzovar) 
- ogled razstave o Trubarju v Narodnem muzeju (Zmazek) 
- predstavitev zbornika v Markovcih (Kajzovar) 
- strokovna ekskurzija v Novo mesto in na Dolenjsko (vsi delavci) 
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- Strategija OOK 2008−2011, dvodnevni posvet v Piranu (Doberšek) 
- sejem Bologna po Bologni v Ljubljani (Kajzovar, Jurgec, Kovačič-Pižmoht, 

Vodopivec) 
- posvetovanje Kultura na spletu na Brdu pri Kranju (Doberšek) 
- strokovna ekskurzija na Finsko (Doberšek) 
- prehod na nov plačni sistem (Neudauer, Majnik, Ciglar) 
- srečanje potujočih knjižnic v Brežicah (Mrgole-Jukič, Vrečar) 
- strokovno posvetovanje bibliotekarjev v Kranjski Gori (Klemenčič, Rimele, 

Pišek, Sajko) 
- uporaba programske opreme COBISS2/Izposoja (Plajnšek) 
- uporaba programske opreme COBISS2/Katalogizacija − kreiranje zapisov 

(Plajnšek) 
- Katalogizacija monografskih publikacij − tečaj za aktivne udeležence sistema 

COBISS (Plajnšek) 
- Simpozij Večernica v Murski Soboti (Klemenčič) 
- strokovna ekskurzija direktorjev na Češko (Neudauer) 
- sejem Frankfurt po Frankfurtu (Jurgec, Kajzovar, Filipič, Kovačič-Pižmoht) 
- Slovenski knjižni sejem (Vrečar, Rimele, Vodopivec, Koražija) 
- aktiv direktorjev osrednjih območnih knjižnic (Neudauer) 
- sestanki Nacionalnega sveta (Neudauer) 

4.3. Knjižni čno gradivo 

4.3.1. Prirast gradiva 

Knjižnica pridobiva gradivo z nakupom, obveznim izvodom, darovi, zamenjavo in 
tako imenovanim starim fondom. Med gradivo spadajo monografske in serijske 
publikacije, glasbeni tiski, neknjižno gradivo, AV-gradivo, igrače, drobni tiski, 
multimedijsko gradivo in drugo gradivo. Pri pridobivanju novega gradiva se upošteva 
osnovni standard 200 enot knjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, za nas kot 
osrednjo območno knjižnico pa velja standard 214 enot na 1000 prebivalcev. Velja 
pa tudi standard iz Pravilnika, ki določa, da mora splošna knjižnica, ki dosega 
standard za knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in obsegu, zbirko dopolnjevati z 
letnim prirastom z najmanj 250 izvodov knjig za 1000 prebivalcev in najmanj 25 
izvodov neknjižnega gradiva za 1000 prebivalcev. 
 

- Nakup gradiva se opravlja po izdelanih kriterijih. Slediti mora priporočilom, da 
je razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom 60 : 40 v korist 
strokovnega gradiva ter da zagotavlja 30 % naslovov za mladino. Pri izboru in 
nakupu gradiva mora knjižnica upoštevati potrebe uporabnikov in kakovost 
gradiva. 

 
- Obvezni izvod je naslednji način pridobivanja novega gradiva. V letu 2006 je 

bil sprejet nov Zakon o obveznem izvodu, ki je prinesel kar nekaj sprememb. 
Ptujska knjižnica je tudi po novem zakonu ostala depozitarna organizacija, 
vendar se je predmet obveznega izvoda spremenil. Dobivamo samo tisto 
knjižno gradivo, ki izide s pomočjo javnih sredstev. Zaradi novega zakona smo 
od leta 2007 dalje povečali število nakupa periodike, saj želimo našim 
uporabnikom zagotoviti kar najširši obseg naslovov. 

 
- Darovi prihajajo v knjižnico od organizacij, avtorjev, založb, predvsem pa od 

zasebnikov, ki se iz različnih razlogov odločijo za ukinitev ali zmanjšanje svoje 
lastne knjižnice. 
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- Zamenjava je pri nas tisto gradivo, ki ga pridobimo v primeru, ko bralci naše 

gradivo izgubijo ali poškodujejo in ga zamenjajo s podobnim. 
 

- Stari fond je gradivo, ki ga knjižnica hrani še od samega začetka obstoja po 
drugi svetovni vojni, zaradi pomanjkanja kadra pa še vedno ostaja 
neobdelano. Tu gre predvsem za starejše gradivo domoznanskega značaja. 

 
Za nakup gradiva nam sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice in pogodbenice, v 
večjem deležu pa Ministrstvo za kulturo preko dveh razpisov, na katera se knjižnica 
prijavi vsako leto. Za leto 2008 smo si zagotovili skupaj s prenosom iz leta 2007 
268.542,40 evrov. Na razpisu Ministrstva za kulturo za nakup gradiva smo si 
zagotovili 103.830 evrov, iz razpisa ministrstva za izvajanje območnih nalog 
32.648,86 evrov (18.000 evrov v letu 2008 in 14.648 evrov prenosa iz leta 2007), s 
strani občin pa skupaj s prenosom iz predhodnega leta 132.064 evrov. V letu 2008 
smo imeli 24.262 evrov manj sredstev kot leto poprej, saj smo večji del sredstev iz 
razpisa za izvajanje območnih nalog porabili za financiranje zaposlitve dveh delavk. 
 
Med letom smo za nakup gradiva porabili 254.450 evrov, 14.092 evrov pa 
prenašamo v leto 2009. 
 

4.3.2. Prirast gradiva po oddelkih 

 
Oddelek Prirast 
Študijski oddelek 9.322 
Mladinski oddelek  2.836 
Potujoča knjižnica  4.577 
Domoznanski oddelek     633 
SKUPAJ 17.368  
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Preglednica in graf št. 1: Prirast gradiva po oddelkih 
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4.3.3. Prirast gradiva po vrstah gradiva in na činu nabave 

 
 nakup obvezni  dar zamena  stari fond  drugo  SKUPAJ  
monografsko 11.501 2.017 586 121 103 33 14.361 
serijsko      368    377  93 0   691 0  1.529 
neknjižno   1.087      294  58     18   17   4  1.478 
SKUPAJ 12.956  2.688 737 139 811 37 17.368 
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Preglednica in graf št. 2: Prirast gradiva po vrstah gradiva in načinu dobave 

4.3.4. Prirast gradiva – primerjava po letih 

 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Prirast gradiva 13.176 16.137 15.741 16.766 19.066 17.368 
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Preglednica in graf št. 3:  Prirast gradiva – primerjava po letih 

V letu 2008 knjižnica beleži nižji prirast gradiva kot v predhodnem letu. Ker smo imeli 
v letu 2007 izjemen prirast na račun obdelave 2.292 enot gradiva iz zapuščine Ivana 
Potrča, lahko prirast realno primerjamo z letom 2006. Ta primerjava pokaže na 
nadaljevanje trenda rasti, ki smo ga dosegli kljub manjšim finančnim sredstvom. K 
podatkom o prirastu je potrebno prišteti še nakup razglednic v domoznanskem 
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oddelku in prevzem 187 raziskovalnih nalog osnovnih in srednjih šol, ki so nastale v 
letih od 2001 do 2008 in bile hranjene na Bistri Ptuj. Razen 28 razglednic z motivi 
Ptuja in Ormoža z okolico, ki so bile digitalizirane in so tako na voljo tudi 
uporabnikom, ostalo gradivo še čaka na obdelavo. 
 
S celotnim prirastom 250 enot gradiva na 1000 prebivalcev je knjižnica presegla 
minimalni normativ (214 enot gradiva na 1000 prebivalcev) in se zelo približala 
naslednjemu normativu, ki določa, da ko splošna knjižnica doseže standard za 
knjižnično zbirko po sestavi, aktualnosti in obsegu, zbirko dopolnjuje z letnim 
prirastom z najmanj 250 izvodi knjig za 1000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov 
neknjižnega gradiva za 1000 prebivalcev. 
 
S sredstvi Ministrstva za kulturo smo kupili 4.656 enot gradiva, s sredstvi za izvajanje 
območnih nalog 980 enot, 7.320 enot pa smo kupili s sredstvi občin. 

4.3.5. Obdelava gradiva 

Obdelava gradiva se vrši v treh oddelkih: Oddelku nabave in obdelave, 
Domoznanskem oddelku in v Službi za razvoj mreže. 
 
Vsa nabava in velika večina obdelave gradiva se opravi v prvem oddelku, kjer sta 
obdelovalki ob vsem dotoku novega gradiva uspeli popraviti in urediti tudi 4.480 
starih, nepopolnih zapisov. 11.063 t. i. OLD zapisov nam je iz kataloga COBISS 
programsko brisal IZUM, saj je šlo za gradivo, ki je bilo medtem že odpisano in 
izločeno. Problema starih zapisov se zaveda tudi IZUM, zato je v lanskem letu 
potekal projekt »Harmonizacija starih zapisov«, za katerega so bila pridobljena tudi 
sredstva iz evropskega sklada. Delo je zelo zahtevno in zamudno (preverjanje v bazi 
CONOR – avtorski bazi, preverjanje avtorjev po enciklopedijah, internetu in drugih 
dostopnih virih ...), zato so morali v oddelku opraviti nekaj dodatnih delovnih sobot. 
Še vedno pa je potrebno popraviti preko 22.000 nepopolnih zapisov. Za serijske 
publikacije se opravlja sproten vnos v Službi za razvoj mreže. 
 
V Domoznanskem oddelku se obdeluje predvsem starejše gradivo in članki. Tekoče 
se obdelujejo domoznanski članki iz dnevnikov Delo in Večer, obdelujejo pa se tudi 
članki in sestavni deli iz nekaterih drugih serijskih publikacij (Časopis za zgodovino in 
narodopisje, Zgodovinski časopis, Ptujčan, Zbornik za umetnostno zgodovino itd.) ter 
monografske publikacije (lokalni zborniki ipd.). Največ domoznanskih člankov 
vsebuje Štajerski tednik, kjer se nove številke obdelujejo tekoče, zamude pa 
nastajajo pri obdelavi letnikov 2007 in 2008, ko je bila bibliotekarka na porodniškem 
dopustu. 

4.3.6. Izločanje gradiva – odpis 

V letu 2008 smo iz naših fondov izločili 3.371 enot gradiva. Odpisali smo 3.189 
monografskih publikacij (3.010 enot knjižnega in 179 enot neknjižnega gradiva) in 
182 enot serijskih publikacij (178 knjižnih enot in 4 neknjižne). V Študijskem oddelku 
smo odpisali 1.204 enote, v Mladinskem oddelku 2.039, v Potujoči knjižnici 114 ter v 
Domoznanskem oddelku 14 enot. Seznam zastarelega gradiva je bil poslan v 
Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. V kolikor bodo s strani NUK-a kakšna 
povpraševanja, jim bomo gradivo dostavili, sicer ga bomo ponudili našim zamejskim 
knjižnicam, šolam in bralcem. 
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4.3.7. Varovanje gradiva 

Najdragocenejše gradivo hranimo v zaščitnih škatlah, ki so narejene iz posebnih 
brezkislinskih materialov, dragoceno gradivo pa zaščitimo tudi z ovojem iz 
brezkislinskega papirja. 
 

Vse ostalo gradivo je opremljeno z zaščito proti kraji. 
 

Ker smo imeli v naših depojih, kjer hranimo skoraj polovico vsega gradiva, težave z 
zagotavljanjem ustrezne vlage, smo v okviru praznovanja 60-letnice uspeli od 
donatorjev pridobiti 4 profesionalne razvlažilce prostorov, tako da smo sedaj gradivu 
zagotovili ustrezno klimo. 

4.4. Člani knjižnice  

V letu 2008 je imela knjižnica 13.026 aktivnih članov ali 18,8 % vsega prebivalstva 
svojega območja. Število aktivnih članov se je v letu 2008 znižalo glede na leto 2007 
za 1.102 člana, oziroma za 8 %. V študijskem oddelku je manj 400 članov, v 
mladinskem 214, v potujoči knjižnici pa 498. Le v domoznanskem oddelku smo 
zabeležili več aktivnih članov, in sicer 29. Padca aktivnih članov si pravzaprav ne 
znamo razložiti, saj je ob vseh ostalih podatkih (rast obiska in izposoje) še toliko manj 
razumljiv. Ena od razlag je po našem mnenju ta, da si na eno izkaznico izposoja več 
družinskih članov in prijateljev in da je to pač izogibanje plačilu članarine, ki sicer ni 
visoka (najvišja znaša 9 evrov na leto, študentje in upokojenci imajo popust, mladi do 
18. leta starosti in brezposelni pa nimajo članarine). 
Druga obrazložitev pa je, da je do padca aktivnih članov prišlo zaradi opravljene 
inventure v letu 2007 v našem največjem, študijskem oddelku. V sklopu inventure 
smo namreč prevetrili tudi evidenco dolžnikov in odpisali gradivo, ki ni bilo vrnjeno 
več kot tri leta (zastaralni rok). Ob izbrisu dolga pa smo člana seveda aktivirali, 
čeprav ta knjižnice ni obiskal. 
 

Prikaz po oddelkih: 
 

Status Oddelek Število  
Študijski oddelek 7.066 
Mladinski oddelek 4.085 
Potujoča knjižnica 1.650 

Aktivni člani  

Domoznanski oddelek    225 
 SKUPAJ 13.026  
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Preglednica in graf št. 4: Število aktivnih članov po oddelkih 
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V letu 2008 pa smo vpisali za 164 več novih bralcev kot v letu 2007. Skupaj se je v 
knjižnico včlanilo 1425 novih članov. 
 
 

Status Oddelek Število  
Študijski oddelek 664 
Mladinski oddelek 446 
Potujoča knjižnica 315 

Novi člani  

Domoznanski oddelek 0 
 SKUPAJ 1.425  
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Preglednica in graf št. 5: Število novih članov po oddelkih 

Med aktivnimi člani so največje skupine: 
- osnovnošolci – 4.109 
- srednješolci – 1.752 
- študenti – 2.194 
- zaposleni − 2.967 

 
Ostale člane uvrščamo med upokojence, gospodinje, nezaposlene, svobodne 
poklice, obrtnike, nezaposlene in druge kategorije. 

4.5. Obisk v knjižnici 

Obiske bralcev, ki so povezani z izposojo ali uporabo čitalniških računalnikov, 
merimo s sistemom COBISS. Vsak obisk merimo sproti, kar pomeni, da evidentiramo 
vsakega člana, za katerega opravimo storitev. Tako lahko enega člana štejemo 
večkrat, če si na primer izposodi gradivo v mladinskem, nato pa še študijskem 
oddelku, saj sta to ločena oddelka z dvema izposojevalnima mestoma. 
 
V letu 2008 smo zabeležili 6,9 % (8.157 obiskov) večji obisk kot v letu 2007. V 
študijskem oddelku je bilo 8.595 več obiskov, v mladinskem 113 več, v potujoči 
knjižnici 675 manj in v domoznanskem oddelku 200 več. 
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Celoten obisk, vezan na izposojo, je bil v letu 2008 po oddelkih: 
 

Oddelek Obisk  
Študijski oddelek 86.825 
Mladinski oddelek 27.873 
Potujoča knjižnica 10.118 
Oddelek domoznanstva 671 
SKUPAJ 125.487  
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Preglednica in graf št. 6: Obisk – vezan na izposojo 

K tem obiskom pa v knjižnici prištevamo še obisk v čitalnicah, obisk 
bibliopedagoških, pravljičnih, počitniških in igralnih ur, obisk razstav in literarnih 
večerov, oglede knjižnice in druge obiske. Skupen obisk knjižnice je tako v lanskem 
letu znašal: 
 

- izposoja – 125.487     
- obisk, ki ga merimo ročno v Potujoči knjižnici in Domoznanskem oddelku – 

12.975 
- obisk bibliopedagoških ur – 5.070 
- pravljice z jogo – 338 
- projekt »Rastem s knjigo« − 700 (v Mladinskem in Študijskem oddelku z 

različnim programom) 
- obisk razstav, literarnih večerov, ogledi knjižnice – 3.223 

 
V letu 2008 so nas obiskali vsi sedmošolci s Ptujskega v okviru projekta Rastem s 
knjigo, učenci osnovnih šol s Ptujskega in širše Slovenije, ki so pri nas v šoli v naravi, 
cicibani iz vrtcev, dijaki srednjih šol (Gimnazija Ptuj in Ormož ter Nova Gorica, 
Srednja elektro šola), študenti Pedagoške fakultete iz Maribora, nekdanji dijaki ob 
praznovanju 45. in 50. obletnice mature, direktor Arhiva BiH s sodelavci, štirje 
profesorji iz Srbije, ki so bili gostje Srednje elektro šole, slušatelji univerze za 3. 
življenjsko okolje ter številni drugi domači in tuji turisti, ki si pridejo ogledat stavbo, 
vendar jih ne evidentiramo. 
Prav tako ne evidentiramo obiska »Internet klepetalnice« v pritličju, kjer je bralcem na 
voljo periodika in prostor za druženje. Po približnih ocenah jo dnevno obišče do 50 
bralcev. 
 
SKUPAJ je bilo evidentiranih 147.793 obiskovalcev. 
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Obiska pravljic, bibliopedagoških ur in predavanj, ki jih izvajajo naši delavci izven 
matičnega zavoda, ne beležimo. Teh oblik je bilo 23 in so se odvijale na OŠ 
Trnovska vas in Destrnik, v Šolskem centru Ptuj, v vrtcih Hajdina in Dornava, na 
bibliopedagoški šoli v Zrečah in na Debelem rtiču, na Društvu slovenskih pisateljev, v 
Knjižnici Ormož, v Središču ob Dravi, na OKO beSEDE, na posvetovanju ZBDS v 
Kranjski Gori in na kongresu šolskih knjižničarjev v Radencih. 

4.6. Izposoja gradiva 

Knjižnica ima 4 stalna izposojevalna mesta, ki so tudi lokacijsko ločena, zato jih 
vodimo kot 4 izposojevališča. To so: študijski, mladinski in domoznanski oddelek ter 
potujoča knjižnica z bibliobusom. 
 
Naša knjižnica sodeluje tudi v medbibliotečni izposoji. Tako smo v lanskem letu 
bralcem naše knjižnice naročili 278 enot in dobili 244 enot (88 % realizacija) iz 65 
različnih knjižnic v Sloveniji, sami pa smo 44 knjižnicam za njihove bralce posredovali 
174 (99,4 %) enot gradiva. 
 
Večina aktualnega gradiva je dostopna v oddelkih na policah s prostim pristopom. 
Sicer pa je v naši knjižnici razmerje med gradivom v prostem pristopu in tistim v 
depojih približno 
50 : 50. 
 

Oddelek Monografske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije  SKUPAJ  

Študijski oddelek 392.114 24.776 17.136 434.026 
Mladinski oddelek 172.547 17.876 3.431 193.854 
Potujoča knjižnica 55.966 9.749 2.166 67.881 
Domoznanski oddelek 1.525 53 1.383 2.961 
SKUPAJ 622.152  52.454 24.116 698.722 
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Preglednica in graf št. 7: Izposoja knjižničnega gradiva po oddelkih 

 
Odrasli bralci so si izposodili 449.200 enot gradiva, mladi do 15 let pa 249.522 enot. 
Od skupnega števila 698.722 enot gradiva smo izposodili 340.324 enot leposlovja in 
358.398 enot strokovne literature ali 51 %. Za ilustracijo navajamo še statistične 
podatke o transakcijah pri večjih skupinah naših bralcev: 
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- zaposleni – 173.673 transakcij 
- osnovnošolci – 170.769 
- študenti – 131.708 
- srednješolci – 65.968 
- predšolski otroci – 53.125 

 
Gibanje članstva, obiska in izposoje v preteklih nekaj letih prikazuje naslednja 
preglednica 
 

leto člani novi člani  obisk izposoja  transakcije  
2002 10.080 1.303 107.174  598.606 
2003 11.055 2.130 111.458 359.540 596.893 
2004 12.386 1.506 116.201 390.196 547.711 
2005 12.821 1.439 115.612 390.058 647.253 
2006 13.263 1.367 119.316 414.991 677.956 
2007 14.182 1.261 117.330  669.052 
2008 13.026 1.425 125.487  698.722 

 
 
 
 

 

Shranjena učenost – ovitek vodnika 
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5. RAZSTAVNA DEJAVNOST ZAVODA IN LITERARNI 
VEČERI 

5.1. Razstave v študijskem oddelku – pred vhodom v izposojo 

- januar: Novi filmi na DVD-jih (Robert Filipič) 
- februar: Medkulturni dialog v Evropi (Jožica Sajko) 
- februar: Janez Drnovšek 1950–2008 (Vladimir Kajzovar) 
- marec: David Bedrač (Jožica Sajko) 
- april: Bralna značka za odrasle (Jožica Sajko) 
- april: Peter Dajnko – ob Svetovnem dnevu knjige (Vladimir Kajzovar) 
- maj- junij: Teden gozdov – Evropski gozdovi (sodelovanje z ZGS) (Jožica 

Sajko) 
- julij: Olimpijske igre Peking (Robert Filipič) 
- avgust: Novi filmi na DVD-jih (Robert Filipič) 
- september – oktober: Miško Kranjec – stoletnica rojstva (Vladimir Kajzovar) 
- november: zaključek Bralne značke za odrasle – predstavitev gostje Erice 

Johnson Debeljak (Jožica Sajko) 
- december: Lojze Kovačič (1928−2004) – ob osemdesetletnici rojstva (Vladimir 

Kajzovar) 

5.2. Razstave v mladinskem oddelku 

- januar: Spomin na ilustratorja Nikolaja Pirnata (ob 60-letnici smrti) (Liljana 
Klemenčič) 

- februar: razstava ob kulturnem prazniku (Katja Kraljič) 
- marec: O pomladi in praznikih (Leonida Mesarič) 
- april: razstava in literarna uganka sta bili posvečeni aprilskim knjižnim 

praznikom 
- maj: Dan Evrope (Leonida Mesarič) 
- junij: likovna razstava učencev OŠ Ljudevita Pivka 
- september: Juhuhu, šola je spet tu (Katja Kraljič) 
- oktober: razstava je bila posvečena tednu otroka in predstavitvi Konvencije o 

otrokovih pravicah. Z likovnimi izdelki je sodelovala OŠ Juršinci. (Leonida 
Mesarič) 

- november: razstava z literarno uganko na temo Knjižnično-muzejskega kviza 
(Leonida Mesarič) 

- december: Novoletna drevesca (Liljana Klemenčič) 
 
Ob vsaki razstavi so v oddelku pripravili tudi literarno uganko. 

5.3. Razstave na bibliobusu 

Razstave pripravijo šole in vrtci, ki jih bibliobus obiskuje. Nastanejo v sodelovanju, po 
bibliopedagoški uri in se nanašajo nanjo. V letu 2008 je potekal projekt, posvečen 
100. obletnici rojstva pisateljice Astrid Lindgren. Prvo razstavo v januarju sta 
pripravila Tjaša Mrgole Jukič in Srečko Vrečar, v naslednjih mesecih pa so z 
ilustracijami sodelovale osnovne šole. 
 

- januar: Astrid Lindgren (Tjaša Mrgole Jukič, Srečko Vrečar) 
- februar: Pika Nogavička – ilustracije (OŠ Videm) 
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- marec: Pika Nogavička − ilustracije (OŠ Cirkulane) 
- april: Pika Nogavička – ilustracije (OŠ Stoperce) 
- maj: Pika Nogavička – ilustracije (OŠ Polenšak) 
- junij: Pika Nogavička – ilustracije (OŠ Leskovec) 
- december: Snežaki (OŠ Lovrenc) 
 

 

Razstava Astrid Lindgren na bibliobusu 

5.4. Literarni ve čeri, ve čje razstave in drugi dogodki 

5.4.1. 
 
Knjižnica že vrsto let svoja vrata odpre 2. januarja, ko se pri nas zberejo pohodniki po 
Potrčevi in Murkovi poti. Društvo Zreli vedež je v letu 2008 zbralo blizu 200 
pohodnikov, ki jih je sprejel Vladimir Kajzovar. 
 
5.4.2. 
 
17. januarja smo v leposlovni dvorani pripravili literarni večer s pravljico za odrasle. 
Večer z naslovom Obesi luno na streho moje palače je pripravila Liljana Klemenčič, 
gostili pa smo pesnika in pisatelja Dušana Šarotarja in urednico in literarno kritičarko 
Jelko Ciglenečki. 
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Dušan Šarotar 

5.4.3. 
 

Prameni svetlobe je bil naslov prireditve, ki jo je pripravil in vodil Vladimir Kajzovar v 
slavnostni dvorani. 31. januarja je bil naš gost pater Mirko Pihler. 
 

 

Vladimir Kajzovar in Mirko Pihler 

5.4.4. 
 
250. obletnici rojstva Valentina Vodnika smo posvetili razstavo, kjer so ob otvoritvi 
28. februarja z recitalom Vodnikovih pesmi in proznih del sodelovali dijaki Gimnazije 
Ptuj. Razstavo je pripravila Melita Zmazek, ki je obiskovalce ob otvoritvi seznanila 
tudi z Vodnikovim življenjem in delom ter predstavila razstavljeno gradivo. 
 
5.4.5. 
 
20. marca smo ob mednarodnem dnevu poezije in na slavnostni začetek bralne 
značke za odrasle povabili pesnika Davida Bedrača. Večer z naslovom Z besedami 
češeš človeka je pripravila in vodila Liljana Klemenčič. 
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Začetek Bralne značke za odrasle. Z Davidom Bedračem se je pogovarjala Liljana Klemenčič. 

5.4.6. 
 
V čast aprilskih knjižnih praznikov (mednarodni dan knjig za otroke, mednarodni dan 
knjig in avtorskih pravic, slovenski dnevi knjige) smo pripravili otvoritev razstave Zlata 
vrtnica (o ilustratorju Tonetu Žnidaršiču je pripovedovala Liljana Klemenčič) in 
predstavitev knjige Nebesa v robidah. Z zmagovalko festivala mlade literature Urška 
2006 Natašo Kramberger se je pogovarjala urednica Dragica Breskvar. 
 
5.4.7. 
 
V mesecu aprilu pripravljamo v čast knjižnih praznikov tudi tradicionalni sejem knjig 
na dvorišču naše knjižnice, na katerem sodelujejo knjigarnarji in založniki. 
Organizacijo sejma je tudi v letu 2008 vodila Marina Jurgec. 
 
5.4.8. 
 
8. maja smo v goste povabili rojaka Petra Petroviča. V leposlovni dvorani se je na 
pogovoru ob knjigi Navadne stvari (zgodbe) z avtorjem pogovarjal Tone Partljič. 
 

 

Z rojakom Petrom Petrovičem se je pogovarjal Tone Partljič. 

5.4.9. 
 

22. maja smo odprli svoje razstavišče in vse ostale prostore knjižnice za razstavo, ki 
jo je organiziralo Umetniško društvo Stara steklarska. Odmevna otvoritev in razstava, 
ki je privabila izjemno veliko število obiskovalcev, je bila posvečena 70-letnici mojstra 
fotografije Stojana Kerblerja in je nosila naslov njegovega zadnjega cikla Dvorišča. 
Na otvoritvi se je zbralo preko 200 ljudi, o avtorju in njegovem delu pa je spregovorila 
dr. Marjeta Ciglenečki. 
 

5.4.10 
 

Velik obisk smo imeli tudi 19. junija, ko smo pripravili osrednjo občinsko prireditev v 
počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja. Trubarjevo delo in življenje ter 
razstavljeno gradivo je predstavila avtorica razstave Melita Zmazek. Samo na dan 
razstave je bil na ogled tudi Trubarjev Novi testament 1557/1561, ki nam ga je za ta 
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dan posodila ptujska minoritska knjižnica. Večer je zaključil dramski igralec Anatol 
Štern z uprizoritvijo monodrame dr. Matjaža Kmecla Trubar pred slovensko procesijo. 
Ob tem dogodku smo izdali tudi publikacijo Primož Trubar (1508–1586). Avtorica 
publikacije je Melita Zmazek. 
 

 

Razstava Primož Trubar 

5.4.11. 
 
Naš največji in najzahtevnejši projekt v letu 2008 je bila prireditev 11. septembra ob 
60-letnici Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Na praznovanje je prišlo preko 250 naših 
bralcev in prijateljev. Ob tej priložnosti smo izdali vodnik po knjižnici, za katerega je 
besedilo napisala Mira Jerenec in ga na prireditvi tudi predstavila, vsem 
obiskovalcem pa smo predstavili tudi kratek film o zgodovini knjižnice, ki nosi enak 
naslov kot vodnik – Shranjena učenost. Besedilo za film je napisal Franc Milošič, 
sam film je delo Tinčka Ivanuše, tekste sta brala Zvezdana Mlakar in Igor Samobor, 
sodelovali pa so zaposleni in študentje ter člani društva Zreli vedež. Film je bil 
medtem že nekajkrat predvajan tudi na TV Slovenija v okviru različnih izobraževalnih 
oddaj. 
 
Na prireditvi smo se zahvalili tudi sponzorjem in donatorjem, saj smo ob tej svoji 
obletnici izpeljali tudi številne druge projekte. Talum nam je z donacijo namenil 
sredstva za nakup polovice knjigomata (8.825 evrov), Perutnina Ptuj nam je kupila 
dva profesionalna razvlažilca za depoje, Tames in Elektro Senčar pa po enega, MO 
Ptuj in Komunalno podjetje Ptuj sta plačala izgradnjo in namestitev potopnih valjev za 
parkirišče bibliobusa, finančno pa so nam pomagali tudi Zavarovalnica Maribor, Nova 
KBM, Čis-team in zavarovalno zastopstvo Šalamun. Na prireditvi sta bila sponzorja 
pogostitve Terme Ptuj in Kletarstvo Slovenske gorice – Haloze. 
Skupno nam je uspelo pridobiti približno 30.000 evrov donatorskih sredstev. 
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Anatol Štern z monodramo Trubar pred slovensko procesijo 

5.4.12. 
 
2. oktobra smo pripravili otvoritev razstave in predstavitev bogate monografije o 
pesniku, pisatelju, dramatiku, odvetniku in predvojnem ptujskem županu dr. Alojziju 
Remcu. Avtor razstave in monografije je Vladimir Kajzovar, prvi izvod monografije pa 
smo podelili ptujskemu županu dr. Štefanu Čelanu. 
 

 

Vodja projekta Vladimir Kajzovar in gostje − družina Remec 

5.4.13. 
 
Že naslednji dan, 3. oktobra, smo naše bralce vabili na pogovor in branje dveh 
vodilnih slovenskih literatov in prevajalcev. Pogovor s pesnikom Milanom Jesihom in 
prozaistom Andrejem E. Skubicem je vodila urednica Študentske založbe Jelka 
Ciglenečki. 
 
5.4.14. 
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Naš zadnji literarni večer je bila svečanost ob zaključku Bralne značke za odrasle. V 
goste smo 20. novembra povabili Erico Johnson Debeljak, z njo pa se je pogovarjala 
Liljana Klemenčič. Vsem bralcem, ki so osvojili bralno značko, smo podelili tudi 
priložnostna darila in knjige. Akcijo že vrsto let z denarjem in knjigami podpirajo 
Ministrstvo za kulturo, Založba Mladinska knjiga, Družba Piano in Litera. 
 

 

Ob zaključku Bralne značke za odrasle je bila naša gostja Erica Johnson Debeljak. 

5.4.15. 
 
Naša zadnja prireditev v letu 2008 so bile praznične otroške delavnice z lutkovno 
predstavo. Izdelovanje igrač iz nepredene volne je 12. in 16. decembra vodila Maja 
Rauch, v pravljični sobi mladinskega oddelka pa sta delavnice organizirali Andreja 
Rimele in Mira Jerenec. 
 

 

Polna pravljična soba Mladinskega oddelka ob izdelovanju igrač iz nepredene volne 
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6. PROJEKTI 

6.1. Splošno o projektih 

Pri projektih se KIP trudi, da so izvirni, avtorski, s poudarjenimi elementi 
bibliopedagoške dejavnosti. Zraven splošnih knjižničnih ciljev (npr. udomačenje v 
knjižnici, dvig članstva, sodelovanje v lokalni skupnosti, povezovanje z vzgojno-
izobraževalnimi organizacijami in z drugimi kulturnimi ustanovami, razvijanje 
samostojnega uporabnika knjižnice, dvig izposoje gradiva, povezovanje med oddelki 
knjižnice, vzajemno ustvarjanje pozitivne podobe ...), književnih ciljev (spoznavanje 
literature, literarnih oblik, knjižnih novosti, literarnih nagrajencev, nacionalnih 
literarnih nagrad, poudarjanje domoznanskih avtorjev, zavedanje kvalitete v 
leposlovju ...) in knjižnih ciljev (bibliofilstvo, bibliologija, ravnanje s knjigo, materialna 
raba in podoba knjige, udomačenje knjige...) izpolnjujejo široki spekter kulturnega 
zavedanja. 
 
Vsi projekti segajo čez knjižnični prostor lokalne skupnosti, saj so deležni strokovne, 
medijske in druge pozornosti tudi v celotnem slovenskem prostoru. 
 
Druga vrsta projektov so tisti, ki so vezani na posamezne razpise Ministrstva za 
kulturo in so namenjeni posodabljanju informacijsko-komunikacijske opreme v 
knjižnicah, nakupu knjižničnega gradiva, izvajanju nalog osrednjih območnih knjižnic 
in podobno. Za knjižnico so projekti tudi javna dela in zaposlovanja s pomočjo ESS 
ali sklada za zaposlovanje invalidov. Projekte pripravlja in vodi Lidija Majnik. Za 
zaposlitev (za čas enega leta) dolgotrajno brezposelnih oseb smo v letu 2008 na 
razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki ga sofinancira Evropski 
socialni sklad, dobili sredstva v višini 22.000 evrov. 

6.2. Pravljice z jogo 

V pravljični sobi mladinskega oddelka jih izvajata Sonja Trplan, specialna 
pedagoginja iz OŠ dr. Ljudevita Pivka, inštruktorica joge in članica Društva joga v 
vsakdanjem življenju Maribor, kot zunanja sodelavka ter knjižničarka in pravljičarka 
Liljana Klemenčič. Prvi del ure je namenjen pripovedovanju izbrane pravljice, drugi 
pa vadbi joge. Urico zaključuje druženje s knjigami. Pravljice z jogo so namenjene 
cicibanom in učencem prve triade devetletke ter so brezplačne. Projekt je Liljana 
Klemenčič predstavila tudi na 3. kongresu šolskih knjižničarjev v Radencih. 
V letu 2008 smo izpeljali 14 pravljic z jogo, ki jih je skupaj obiskalo 338 otrok. 

6.3. Bralna zna čka za odrasle 

Nosilki in izvajalki projekta sta bibliotekarka študijskega oddelka Jožica Sajko in višja 
knjižničarka Liljana Klemenčič. Z izbranim bralnim seznamom in odgovarjajočimi 
anotacijami bralna značka uspešno privablja odraslo bralno publiko v vseh oddelkih 
ptujske knjižnice. Akcijo so s knjižnimi nagradami podprli: Založba Mladinska knjiga, 
Družba Piano in Littera iz Ljubljane. V letu 2008 smo bralno značko začeli 20. marca 
ob svetovnem dnevu poezije, ko smo v goste povabili Davida Bedrača, in zaključili na 
dan splošnih knjižnic, 20. novembra, ko je bila naša gostja Erica Johnson Debeljak. 
Minulo leto je v naši knjižnici bralno značko osvojilo čez 120 odraslih bralcev, v 
ormoški 50, potekala pa je tudi v Mariborski knjižnici.  
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S projektom smo se prijavili na razpis Ministrstva za kulturo in zanj dobili sredstva v 
višini 2800 evrov, Liljana Klemenčič pa ga je predstavljala ob različnih priložnostih po 
vsej Sloveniji. 

6.4. Nabava informacijsko-komunikacijske tehnologij e 

Tudi v letu 2008 smo nadaljevali s posodabljanjem naše strojne in programske 
opreme. V ta namen smo se prijavili na tri razpise Ministrstva za kulturo in bili 
uspešni, saj smo dobili odobrena sredstva v skupni višini 26.986 evrov. Med vsemi 
projekti je bil po finančni in tehnični plati najzahtevnejši projekt nakupa strojne in 
programske opreme za vzpostavitev e-poslovanja knjižnice. Delno smo ga 
sofinancirali tudi iz sredstev projekta dLib v višini 20.000 evrov. Z nakupom opreme 
smo vzpostavili sodobno informacijsko infrastrukturno okolje za učinkovito e-
poslovanje knjižnice, ki zaposlenim zagotavlja boljši izkoristek delovnega časa, 
učinkovitejše skupinsko delo, transparentnejši način dela z datotekami, višjo stopnjo 
varnosti v e-okolju, filtriranje e-pošte in podobno. 
Tako urejen sistem zagotavlja tudi z vidika sistemske administracije boljši nadzor nad 
delovnimi postajami, oddaljen dostop, lažje in cenejše vzdrževanje lokalnega 
omrežja in višjo izkoriščenost razpoložljive računalniške in komunikacijske opreme. 
Sredstva smo porabili za nakup strežniške omare, ohišja za rezine, rezin, diskovnega 
polja, UPS in programske opreme za strežnik ter kompletno antivirusno in anti spam 
zaščito.  
 
Drugi obsežnejši projekt je bil nakup knjigomata v Študijskem oddelku. Nakup je v 
polovičnem znesku (8.800 evrov) sofinanciralo podjetje Talum d. d. iz Kidričevega. 
V okviru tretjega projekta smo kupili dva osebna računalnika, tiskalnik in optični 
čitalec. 
 
Za opremo smo namenili tudi lastna sredstva, saj smo kupili še dva LCD monitorja, 2 
HP laserska tiskalnika, nabavili smo nov fotokopirni stroj in se priklopili na novo 
ARNES vozlišče na Ptuju, kar pomeni za naš zavod bistveno hitrejšo internetno 
povezavo. 

6.5. Digitalizacija in Digitalna knjižnica Slovenij e 

V letu 2008 smo digitalizirali Narodno slogo (1931−1932) ter Naše delo (1948−1950). 
Ker naš izvod ni popoln, smo v sodelovanju z NUK-om zagotovili kompleten izvod. 
Hkrati smo naredili tudi kopijo na mikrofilm. Gradivo bo v elektronski obliki vključeno 
v Digitalno knjižnico Slovenije. 
Digitalizirali pa smo tudi vse gradivo, ki smo ga objavili na naši spletni strani, 
razglednice, ki smo jih pridobili v letu 2008, in gradivo za razstave. 
 
V okviru mednarodnega projekta Digitalna knjižnica Slovenije je Milena Doberšek 
prevzela vodenje drugega delovnega sklopa Vzpostavitev centra za digitalizacijo v 
NUK-u in koordinacijskih središčih za digitalizacijo z osnovno opremo in 
usposobljenim kadrom. Za kompleten projekt je bila podpisana konzorcijska 
pogodba, katere podpisniki so NUK Ljubljana, Knjižnica Celje, naša knjižnica in 
Univerza v Ljubljani. Financer je do višine 
85 % Financial Mechanism Commitee, 15 % pa NUK. 
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6.6. Rastem s knjigo 

Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo in šport sta se v letu 2006 odločili za 
poseben projekt spodbujanja bralne kulture med učenci sedmih razredov osnovnih 
šol. V ta namen so vsem otrokom zagotovili tudi knjižno darilo. V tem projektu nas je 
v letu 2008 obiskalo 645 učencev sedmih razredov vseh šol z našega območja. 
Ormoške sedmošolce sprejme Knjižnica Ormož. Za njih smo pripravili poseben 
dvourni program po sklopih: predstavitev in ogled knjižnice, predstavitev sistema 
COBISS in na koncu še leposlovni del v mladinskem oddelku s podaritvijo knjige. Za 
koordinacijo projekta je skrbela Lidija Majnik. 

6.7. Spletna stran 

V letu 2008 je spletno stran knjižnice obiskalo 64.194 virtualnih obiskovalcev, kar 
pomeni povprečno 176 obiskov dnevno. Podatki kažejo, da je obisk spletne strani v 
primerjavi s preteklim letom znatno večji, saj beležimo za 53 % večji dnevni obisk. 
Največkrat obiskane podstrani so bile: Splošne informacije, Knjižnično gradivo, 
Oddelki, Prireditve in obvestila, Povezave. Urednica spletne strani je Milena 
Doberšek, ki skrbi za to, da je spletna stran redno dopolnjevana ter da so uporabniki 
obveščeni o novostih in dogajanju v knjižnici. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
in potrebnih prilagoditev okolja, v katerem spletna stran deluje, nam v letu 2008 ni 
uspelo pripraviti tudi prevodov spletne strani, zato nalogo prenašamo v leto 2009. 

6.8. Elektronsko obveš čanje članov 

Sistem elektronskega obveščanja članov o skorajšnjem poteku roka izposoje in o 
skorajšnjem prejemu opomina smo vzpostavili že leta 2007. V letu 2008 so se 
obvestila avtomatsko kreirala in pošiljala vsak dan po elektronski pošti tistim članom, 
ki imajo vpisan svoj elektronski naslov in ki to želijo. Ta sistem nam omogoča tudi 
pošiljanje posebnih obvestil (o spremembah delovnega časa in podobnem). 

6.9. Aktiv šolskih knjižni čarjev 

Tradicionalno dobrim stikom knjižnice in osnovnih šol na Ptujskem sledi tudi aktiv 
šolskih knjižničarjev. KIP v njem opravlja vlogo koordinatorja in gostitelja in je aktiven 
člen v seznanjanju z novostmi in projekti na področju našega skupnega dela. 

6.10. Bibliografije 

Potreba po izdelavi osebnih bibliografij je vedno večja. Gre za izjemno zahtevno 
opravilo, za katero je potrebna posebna licenca. V letu 2008 je Milena Doberšek 
dopolnjevala osebne bibliografije sodelavcev knjižnice (Neudauer, Kajzovar, 
Doberšek), Božena Kmetec Friedl pa je izdelala bibliografijo za podjetje SIRIUS in 
direktorico Dijaškega doma Ptuj. V domoznanskem oddelku smo pripravili dve 
bibliografiji, redno pa smo izdelovali tudi zapise za sodelavke (Klemenčič, Jerenec, 
Zmazek). 
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6.11. Publiciranje 

Knjižnica je v letu 2008 izdala 3 publikacije in eno neknjižno gradivo: Katalog ob 
razstavi o Primožu Trubarju (Melita Zmazek), Monografijo o Alojziju Remcu (Vladimir 
Kajzovar) in vodnik po knjižnici Shranjena učenost (Mira Jerenec). Na DVD-ju pa 
smo izdali tudi film o zgodovini naše knjižnice Shranjena učenost. Delavci knjižnice 
so objavljali prispevke v Štajerskem tedniku in Ptujčanu, bili gostje številnih lokalnih 
in nacionalnih radijskih in televizijskih oddaj, Mira Jerenec in Lidija Majnik pa sta 
pripravili tudi gradivo za objavo na spletu v okviru projekta Librarybuildings (najlepše 
knjižnice Evrope), ki ga vodi mednarodna organizacija NAPLE. 
 

 

Novi testament – na ogled samo na dan otvoritve razstave o Primožu Trubarju 

 

 

Razstava Valentin Vodnik 
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7. ZAKLJU ČNA OCENA 

Leto 2008 je bilo za knjižnico eno od uspešnejših let, ki bo ostalo v spominu po 
številnih dejavnostih in doseženih uspehih. Trubarjevo leto smo počastili z osrednjo 
občinsko proslavo, posvečeno očetu slovenske knjige, z obsežno razstavo smo 
zaznamovali 250-letnico rojstva Valentina Vodnika, z monografijo pa smo počastili 
tudi spomin na predvojnega župana Alojzija Remca. Gostili smo mednarodnega 
mojstra fotografije Stojana Kerblerja, ki je nato v lanskem letu postal častni občan 
našega mesta. Na prireditvah smo gostili številne znane goste, ki so privabili veliko 
poslušalcev in obiskovalcev. 
 
Pa tudi sami smo praznovali. In kakor je to pri nas že v navadi, zelo delovno. Ob 60-
letnici Študijskega oddelka smo na prireditvi predstavili dokumentarni film in tiskan 
vodnik po knjižnici, zahvalili pa smo se tudi številnim sponzorjem, ki so bili 
pripravljeni praznovati skupaj z nami. Knjigomat, razvlažilci v depojih in potopni valji 
za varovanje parkirišča so tiste pridobitve, ki bodo knjižnici pri njenem delu zelo 
pomagale. 
 
Večina statistično merljivih podatkov o našem delu je ugodnih, kar kaže na primerno 
organizacijo dela v zavodu. Seveda takšni rezultati zahtevajo od vseh zaposlenih 
veliko napora, medsebojnega dogovarjanja, dobrega načrtovanja in sodelovanja. 
Zaupanje in strpnost smo pogrešali le pri prevedbi plač zaposlenih v nov plačni 
sistem, kar pa je bila posledica nejasnih navodil s strani resornega ministrstva, 
neustreznega časa izvedbe novega zakona in morda tudi prevelikih pričakovanj. 
Pravna in finančna revizija ni ugotovila nobenih napak, vendar posameznih delavcev 
ni zadovoljila v celoti. 
 
V letu 2008 je knjižnica delo opravila z največjim možnim številom zaposlenih. 
Povečali smo tako število redno zaposlenih, kar je v dejavnosti izjemen uspeh, kot 
število drugih oblik zaposlitve. Stremeli smo k temu, da smo sklepali pogodbe o 
zaposlitvi vsaj za dobo enega leta, saj je usposabljanje za delo zahtevno in 
dolgotrajno. Še vedno pa nimamo v celoti urejenega financiranja s strani lokalnih 
skupnosti, vendar se slika z leti popravlja. Glede na velike težave in probleme bi 
lahko ta problem po našem mnenju rešili le sistemsko. S posebnim zakonom bi 
veljalo prenesti financiranje na sedežno občino oziroma zagotoviti Ministrstvu za 
finance, da občinam, ki ne izpolnjujejo svojih ustanoviteljskih ali pogodbenih 
obveznosti, sredstva odvzame in jih direktno nakaže zavodu. Takšno rešitev pozna 
Zakon o knjižničarstvu, ki pa v tem delu ni usklajen z zakonodajo s področja lokalne 
samouprave. 
 
Leto 2008 je bilo zelo uspešno. Morda zaradi recesije takšnih rezultatov v letu 2009 
ne bomo ponovili – vsaj pri investicijah ne. Toda program, ki smo si ga začrtali za 
letošnje leto, je naravnan smelo, razvojno, z izrazito poudarjeno nalogo, da 
občankam in občanom zagotovimo kar najkvalitetnejše storitve, ki jih bodo iskali v 
naši in njihovi knjižnici. 
 
 
 
Ptuj, februar 2009 Direktor 
 mag. Matjaž Neudau 
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