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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 (Ur. l. 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 (št. 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 %. 
 
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 Združenje splošnih knjižnic in Zvezo bibliotekarskih društev 
ter njene sekcije. 

1.2 Ustanovitelji 

Knjižnica je imela konec leta 2010 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, št. 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.  
 
Zaključil pa se je že tudi postopek sprememb in dopolnitev 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. 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 102 z dne 11. 12. 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Literarni večer z Miho Remcem 
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2 PRAVNA UREDITEV 

2.1 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 56/08 in 
spremembe), 

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in spremembe), 
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 8/94 in spremembe), 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. 

RS, št. 73/03 in spremembe), 
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03), 
- Pravilnik o določanju stroškov osrednjih območnih knjižnic, ki zagotavljajo 

knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 
19/03), 

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje 
javne službe na področju kulture, 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03), 
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS, št. 69/06 in spremembe), 
- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, 
- ter drugi zakonski akti in predpisi. 

2.2 Vodstvo zavoda 

2.2.1 Direktor 

Od 1. februarja 2006 je direktor knjižnice mag. Matjaž Neudauer, ki je bil skladno s 
sklepom sveta zavoda z dne 7.9.2010 imenovan za direktorja tudi za čas od 1.2.2011 
do 31.1.2016.  

2.2.2 Svet zavoda  

Svet zavoda v novi sestavi je bil konstituiran 15. 10. 2009, njegovi člani pa so bili 
imenovani za dobo 5 let. Sestavljajo ga: 
 

- Mirko Kekec, predsednik (predstavnik MO Ptuj), 
- Evelin Makoter-Jabločnik, namestnica (predstavnica občin desnega brega 

Drave), 
- Marija Magdalenc, članica (predstavnica MO Ptuj), 
- Jože Krivec, član (predstavnik občin desnega brega Drave), 
- Branko Širec, član (predstavnik levega brega Drave), 
- Srečko Vrečar, član (predstavnik zaposlenih). 

 
V letu 2010 se je svet sestal na sedmih rednih in dveh korespondenčnih sejah. 
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Svet zavoda je seznanil, obravnaval in sprejel: rezultate ankete o zadovoljstvu 
zaposlenih v knjižnici Ivana Potrča Ptuj, potrdil usklajene vsebine in obseg posebnih 
nalog osrednje območne knjižnice za leto 2010, poročilo o inventuri za leto 2009, 
sprejel Poslovno poročilo knjižnice za leto 2009, podal soglasje k usklajenemu 
finančnemu načrtu za leto 2010, soglasno ponovno imenoval direktorja javnega 
zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj mag. Matjaža Neudauerja za obdobje trajanja 
mandata od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2016, podal soglasje k Programu dela Knjižnice 
Ivana Potrča Ptuj za leto 2011 in k finančnemu načrtu za leto 2011, podal soglasje k 
Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice Ivana Potrča 
Ptuj po predhodnem pozitivnem mnenju reprezentativnega sindikata v zavodu, se 
seznanil z revizijskim poročilom o opravljeni notranji reviziji, potrdil cenik Knjižnice 
Ivana Potrča in soglašal, da Knjižnica Ivana Potrča Ptuj namesto novoletnih voščilnic 
sredstva v višini 100,45 € nameni Nejcu Plajnšku za nakup računalnika. 

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 imenuje Kulturniška zbornica Slovenije in Zveza splošnih 
knjižnic, dva člana izberejo delavci na volitvah. Strokovni svet je bil konstituiran 15. 
10. 2009 za mandatno obdobje petih let. Strokovni svet sestavljajo: 
 

- mag. Branko Goropevšek, predsednik (Zveza splošnih knjižnic), 
- Milena Doberšek, namestnica (predstavnica KIP), 
- Vladimir Kajzovar (KIP Ptuj), 
- Nataša Petrovič (Kulturniška zbornica Slovenije), 
- Zdenka Ristič (Kulturniška zbornica Slovenije), 
- Milica Šavora (Zveza splošnih knjižnic). 

 
Strokovni svet se je v letu 2010 sestal na dveh sejah, kjer se je seznanil, obravnaval 
ter se strinjal, da se Poročilo o delu za leto 2009 predlaga Svetu zavoda v potrditev, 
prav tako pa je podal tudi pozitivno mnenje na Program dela Knjižnice Ivana Potrča 
za leto 2011 in ga predlagal Svetu zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj v potrditev. 

2.2.4 Kolegij direktorja 

Kolegij direktorja, ki ga sestavljajo vodje oddelkov, se je v letu 2010 sestal sedemkrat 
in obravnaval vse tekoče naloge v zvezi z delom ter bil namenjen medsebojnemu 
informiranju. Na kolegijih se vodi zapisnik, ki ga piše vsakokrat drug član kolegija. 
 

2.2.5 Nadzori nad delom 

V mesecu avgustu je bil opravljen kontrolni pregled s področja varstva pred požarom, 
s katerim se je preverila usposobljenost zaposlenih za evakuacijo v primeru požara 
oziroma elementarne nesreče. 
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V septembru je bila na zahtevo direktorja in s soglasjem sveta zavoda opravljena 
notranja revizija poslovanja knjižnice za leto 2009 na podlagi pogodbe za izvedbo 
notranje revizije. Nepravilnosti pri poslovanju niso bile ugotovljene.  
 
V decembru je bil opravljen nadzor javnih del − zapis spremljanja izvajanja programa 
javnih del na osnovi obiska pri izvajalcu, kjer je bilo ugotovljeno, da je izvajanje 
obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja ter iz pregleda kadrovske in 
računovodske dokumentacije, urejeno in brez nepravilnosti oz. kršitev. 
 
V mesecu decembru je inšpektor inšpektorata za kulturo in medije preveril 
posamezne postavke cenika in zahteval pojasnilo glede upoštevanja določil Uredbe 
o osnovnih storitvah knjižnic. Pojasnilo je bilo v roku posredovano, vendar z 
obrazložitvijo, da kršitev Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic ni. 

3 KADROVSKI KAZALCI 

3.1 Število zaposlenih 

V letu 2010 je bilo v knjižnici zaposlenih 36 delavcev. 27 delavcev je bilo redno 
zaposlenih za nedoločen čas, za določen čas enega leta pa 4 delavci, in sicer 
poslovni sekretar, ena bibliotekarka VII/1 in dva manipulanta, 5 delavcev pa je bilo 
zaposlenih preko programa javnih del. 

3.2 Spremembe med letom 

Do sprememb med letom 2010 je prišlo v septembru, ko smo sporazumno prekinili 
pogodbo javnih del z dvema delavcema iz Mestne občine Ptuj in Občine Hajdina, ter 
ju s 1. 10. 2010 zaposlili za določen čas enega leta. Prav tako se je iztekla pogodba 
za delavki iz programa javnih del iz Mestne občine Ptuj in Občine Juršinci. Dve 
delavki sta se v letu 2010 upokojili. 
 
V knjižnici je bila formalna izobrazbena struktura redno zaposlenih za nedoločen čas 
naslednja: 
 

Stopnja izobrazbe Število zaposlenih 
VIII 1 
VII 9 
VI 4 
V 9 
IV 2 
II 2 

3.3 Štipendisti in pripravniki 

V letu 2010 nismo imeli ne štipendistov in ne pripravnikov. 
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3.4 Invalidne osebe 

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj ima en redno zaposleni delavec priznano 70 % 
invalidnost, en delavec pa invalidnost 3. kategorije. 

3.5 Javni delavci 

Javna dela z nazivom Urejanje knjižničnih fondov se izvajajo v naši knjižnici že od 
samega začetka projekta, to je od leta 1992 dalje. V vsem tem obdobju je v redno 
zaposlitev prešlo 12 udeležencev javnih del. V letu 2010 smo imeli podpisane 
pogodbe z: Mestno občino Ptuj za tri osebe; za eno osebo pa z občinami: Hajdina, 
Podlehnik in Juršinci. Tako smo imeli večino leta kar 5 javnih delavcev. Eni javni 
delavki, s stalnim bivališčem v Občini Podlehnik, je bila 10. 6. 2010 omogočena 
pravica do dopusta za nego in varstvo otroka. Na njeno mesto smo iz občine 
Podlehnik preko javnih del zaposlili novega delavca, in sicer od 5. 7. 2010 do 31. 12. 
2010. Proti koncu leta, v mesecu septembru, smo sporazumno prekinili pogodbo 
javnih del z dvema delavcema iz Mestne občine Ptuj in Občine Hajdina, ter ju s 1. 10. 
2010 zaposlili za določen čas enega leta. Oddali smo tudi prijavo za projekt javnih 
del za leto 2011, v katerem bomo imeli vključene 3 osebe iz tega naslova. 

3.6 Število zaposlenih po ob činah 

Od 36 zaposlenih ima stalno bivališče v MO Ptuj (20 delavcev), preostali pa so iz 
občin: Majšperk (1 delavec), Dornava (1 delavec), Trnovska vas (1 delavec), 
Markovci (2 delavca), Destrnik (1 delavec), Cirkulane (1 delavec), Kidričevo (1 
delavec), Podlehnik (3 delavci), Juršinci (2 delavca), Videm pri Ptuju (2 delavca), 
Hajdina (1 delavec). 

3.7 Analiza – ocena 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj se že vrsto let srečuje s problemom pomanjkanja kadrov. 
Vsa ta leta pa si prizadeva, da dopolni in ublaži primanjkljaj delavcev, ki se pojavlja 
tako na najpomembnejših kot pri najosnovnejših segmentih dela. Knjižnica zapolnjuje 
kadrovsko vrzel predvsem z delavci, ki jih pridobiva preko programa javnih del. Ker 
javni delavci niso ustrezno nadomestilo redno zaposlenim delavcem, saj se prehitro 
menjavajo, smo v letu 2010 posvetili skrb predvsem temu, da sta dva udeleženca 
javnih del prešla v drugo obliko zaposlitve za določen čas enega leta in s tem 
študijskemu oddelku zagotovili kvalitetno in usposobljeno pomoč tudi za leto 2011. 
Za nedoločen čas smo zaposlili knjigoveza, za določen čas pa poslovnega 
sekretarja. 
 
Knjižnica izkazuje potrebe po vsaj še enem sistemskem administratorju, v študijskem 
oddelku pa po bibliotekarju informatorju in enem dodatnem manipulantu. V oddelku 
obdelave pa bi potrebovali še enega bibliotekarja z licenco za katalogizacijo. 
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Ocenjujemo, da bo knjižnica v prihodnosti zapolnila obstoječe kadrovske vrzeli in 
tako še uspešnejše opravljala svoje poslanstvo, v kolikor ji bodo naklonjene, 
predvsem pa v oporo in pomoč, občine ustanoviteljice in pogodbenice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku: Iconotheca Valvasoriana in Slava vojvodine Kranjske 

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 z mediateko, 
     -   Mladinski oddelek, 
     -   Domoznanski oddelek, 
     -   Oddelek potujoče knjižnice, 
     -   Oddelek za razvoj in digitalizacijo, 
     -   Oddelek nabave, 
     -   Oddelek obdelave, 
     -   Upravno-tehnično službo. 
 
Oddelke vodijo vodje, ki delo v svojem oddelku usklajujejo v skladu z letnim delovnim 
načrtom in sklepi organov knjižnice. 

4.2 Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje 

V nadaljevanju so navedene vsebine izobraževanj in udeleženci: 
 
     - tečaj iz varstva pri delu za delavce javnih del, 
     - knjižne novosti Beletrine (Sajko), 
     - strokovna ekskurzija DBM, Zagreb (Sajko), 
     - udeležba na ARNES konferenci SIRIKT 2010 v Kranjski Gori (Šalamon, Knez), 
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     - udeležba na 1. e-festu v Celju (Doberšek, Šalamon), 
     - komuniciranje z uporabniki , NUK (Sajko), 
     - predstavitev novosti Izum (Sajko, Frangež, Doberšek, Šalamon, Knez), 
     - knjižni sejem Frankfurt po Frankfurtu (Filipič, Kajzovar, Kmetec-Friedl, Jurgec), 
     - slovenski knjižni sejem v Ljubljani (Pišek, Klemenčič, Rimele, Vodopivec,  
 Kmetec-Friedl), 
     - strokovne srede oz. srečanja mladinskih knjižničarjev (Klemenčič, Mesarič, 
 Frangež, Rimele), 
     - nabavna politika in priprava Dokumenta nabavne politike, NUK (Doberšek,     
 Jurgec, Plajnšek), 
     - izobraževanje o nabavi knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici Grosuplje 
 (Plajnšek, Jurgec), 
     - katalogizacija kontinuiranih virov, NUK (Zmazek, Plajnšek), 
     - avtorsko pravo v digitalnem okolju, predavanje, NUK (Petrovič, Doberšek), 
     - izpopolnjevalni tečaj iz katalogizacije, NUK (Zmazek, Petrovič, Kmetec-Friedl, 
 Plajnšek), 
     - seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, Poreč (Petrovič), 
     - katalogizacija Cobiss/2 − nadaljevalni tečaj,IZUM (Zmazek, Plajnšek), 
     - seminar Javnih naročil male vrednosti in enostavnih naročil, Maribor (Radej), 
     - posvet o sestavi Letnega poročila za leto 2009, Maribor (Ciglar),  
     -  posvet o določanju in obračunavanju plač, minimalne plače, povračil stroškov  
 in drugih prejemkov iz del, Mariboru (Ciglar), 
     - posvet o pravilnem blagajniškem poslovanju in potnih nalogih, Maribor 
 (Ciglar), 
     - posvet o pripravi letnega obračuna Davka od dohodka pravnih oseb 
 negospodarstva, Maribor (Ciglar), 
     - redna letna strokovna ekskurzija − ogled Osrednje knjižnice Celje in 
 Mozirskega gaja, (vsi zaposleni), 
     - tečaj požarne varnosti (vsi zaposleni), 
     - izobraževanje Kako naredimo domačo stran knjižnice uporabnikom prijazno, 
 Grosuplje (Doberšek), 
     - konferenca Od knjižne police do spleta, Ljubljana (Doberšek), 
     - rastemo skupaj II − delavnica splošnih knjižnic, Ljubljana (Doberšek), 
     - priprava in opravljanje strokovnega bibliotekarskega izpita (Petek, Toš), 
     - sestanek sekcije za potujoče knjižnice, Ravne na Koroškem (Mrgole-Jukič), 
     -   16. strokovno posvetovanje Pomen potujočih knjižnic v sistemu splošnih 
 knjižnic in tiskovna konferenca, Ravne na Koroškem (Mrgole-Jukič, Vrečar), 
     - sestanek strokovnega odbora ZBDS, Ljubljana (Mrgole-Jukič, Klemenčič), 
     - kongres šolskih knjižničarjev, Rogla (Klemenčič),  
     - management v kulturi - Gea college, Ljubljana (Neudauer), 
     - izobraževanje direktorjev v združenju splošnih knjižnic, Portorož (Neudauer), 
     - udeležba na sestankih Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost in 
 Združenja splošnih knjižnic (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 
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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 minimalni 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, 
dopolnjevati zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodov knjig za 1000 
prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva za 1000 prebivalcev. In ker je 
ptujska knjižnica dosegla standard za svojo temeljno zbirko, moramo letni prirast 
načrtovati v višini 275 enot na 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. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je na našem območju po 
podatkih statistike le 13 % mladih do 15. leta starosti in da si knjižnica močno 
prizadeva ohranjati in držati v ravnovesju razmerje 60 : 40 % v korist 
strokovnega gradiva, saj povpraševanje po strokovnem gradivu narašča, 
predvsem zaradi bližine Univerze v Mariboru in vedno širše ponudbe študijev 
na Ptuju ter vseživljenjskega izobraževanja. 

 
- 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.  

 
- Zamenjava je pri nas tisto gradivo, ki ga pridobimo v primeru, ko bralci naše 

gradivo izgubijo ali poškodujejo in ga zamenjajo s podobnim. V letu 2011 
bomo takšno gradivo, omenjeno v prejšnjem stavku, uvrstili in obravnavali kot 
darove, saj smo na to bili opozorjeni na seminarju iz statistike v NUK. 

 
- 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 
sorazmernem deležu pa Ministrstvo za kulturo preko dveh razpisov, na katera se 
knjižnica prijavi vsako leto. Za leto 2010 smo si zagotovili skupaj s prenosom iz leta 
2009 271.707,55 evrov, porabili smo 238.726,35 evrov, v leto 2011 pa za nakup 
gradiva prenašamo 32.981,20 evrov neporabljenih sredstev. 
 
Prenos sredstev v naslednje leto je nujen, saj z občinami ustanoviteljicami in 
pogodbenicami praviloma sklenemo pogodbe do konca marca tekočega leta, pri 
nakazilu sredstev pa praviloma zamuja tudi Ministrstvo za kulturo. Brez prenosa 
sredstev praktično prve tri mesece ne bi mogli nabavljati gradiva.  
 
Na razpisu Ministrstva za kulturo za nakup gradiva smo si zagotovili 88.493,35 evrov, 
iz razpisa ministrstva za izvajanje območnih nalog 23.000 evrov, s strani občin pa 
skupaj s prenosom iz predhodnega leta 160.214,20 evrov.  
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Razdelitev porabljenih sredstev za nakup gradiva je naslednja: 
 

knjige in neknjižno gradivo 212.521 
serijske publikacije 20.821 
razglednice v Domoznanskem oddelku 959 
igralni pripomočki v Mladinskem oddelku 1.356 
vezava publikacij 384 
IUS-INFO in FIND-INFO naročnina 1.411 
el. dostop arhiva Večer, Evropski pravni vestnik in 
bibliografije NUK 

1.274 

4.3.2 Prirast gradiva po oddelkih 

Oddelek Prirast 
Študijski oddelek 8.160 
Mladinski oddelek 3.222 
Potujoča knjižnica 3.635 
Domoznanski oddelek 669 
SKUPAJ 15.686  
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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 10.694 1.973 379 130 329 6 13.511 
Serijsko      395    373  99 0   99 0  966 
neknjižno   855      248  36     24   46   0  1.209 
SKUPAJ 11.944  2.594 514 154 474 6 15.686 

Preglednica in graf št. 1: Prirast gradiva po oddelkih 
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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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Prirast gradiva 15.741 16.766 16.774 
(19.066*) 

17.368 17.622 15.686 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preglednica in graf št. 3: Prirast gradiva – primerjava po letih 
 
V letu 2010 knjižnica beleži nižji prirast gradiva kot v predhodnem letu. Prirast 
gradiva se je v letu 2010 glede na prejšnje leto zmanjšal iz 17.622 na 15.686 (10,98 
%). Nižji prirast gradiva ni v nakupu gradiva, kljub temu da smo s strani Ministrstva 
za kulturo prejeli manj sredstev za nakup gradiva (14.176,65 evrov manj kot v 
prejšnjem letu), in nižjih prejetih finančnih sredstvih s strani občin ustanoviteljic in 
pogodbenic. Cene knjig so bile tudi višje, vendar smo dosegali ugodne popuste pri 
dobaviteljih. 
 
Padec prirasta vidimo pri darovih (v letu 2010 514, v 2009 1065), pri obveznem 
izvodu (v letu 2010 2.594 enot, v letu 2009 2.729) in pri starem fondu, kjer je razlika 
največja (v letu 2010 474 enot, leto prej pa kar 1.852). 
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Nakup gradiva v letu 2010 znaša 11.944 enot, v letu 2009 pa je bil 11.816 enot.  
 
S celotnim prirastom (ne pa samo z nakupom, kakor določajo standardi) 255 enot 
gradiva na 1000 prebivalcev, knjižnica ni presegla minimalnega normativa (214 enot 
gradiva na 1000 prebivalcev) in se je letos oddaljila od naslednjega normativa, ki 
določa, da ko splošna knjižnica doseže standard za knjižnično zbirko po sestavi, 
aktualnosti in obsegu, dopolnjuje zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodi knjig 
za 1000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva za 1000 prebivalcev. 
Dosegli smo namreč 208,3 izvodov knjig (monografskih in serijskih publikacij) na 
1000 prebivalcev in 17,4 izvodov neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev. 
 
S sredstvi Ministrstva za kulturo smo kupili 3.621 enot gradiva, s sredstvi za izvajanje 
območnih nalog 528 enot, 7.795 enot pa smo kupili s sredstvi občin. 
 
Poleg rednega priliva domoznanskega gradiva (monografske in serijske publikacije, 
drobni tiski) smo v letu 2010 z nakupom od privatnih zbiralcev odkupili še 19 
razglednic z motivi Ptuja in Ormoža z okolico. Vse razglednice so bile digitalizirane in 
so na voljo uporabnikom na portalu Kamra. 
 
Od ZRS Bistra Ptuj smo prevzeli 28 raziskovalnih nalog osnovnih in srednjih šol, ki 
so nastale leta 2010 (13 jih še pričakujemo). 
 
Med ostalimi pridobitvami velja posebej izpostaviti nakup drugega zvezka 
slovenskega prevoda Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske (projekt bo zaključen l. 
2013).  

4.3.5 Obdelava gradiva 

Obdelava gradiva se vrši v treh oddelkih: Oddelku obdelave, Domoznanskem 
oddelku in v Oddelku za razvoj in digitalizacijo. Velika večina obdelave gradiva se 
opravi v prvem oddelku, kjer so do meseca septembra 2010 delale tri delavke, s 1. 
septembrom pa se je ena delavka upokojila. V letu 2010 štiri dni v tednu v oddelku 
dela delavka iz oddelka nabave. Dve delavki pa imata aktivno licenco za kreiranje 
zapisov v COBISS2/Katalogizacija, ki vse gradivo katalogizirata. V Oddelku obdelave 
obdelujejo tudi članke ter bibliografije raziskovalcev. 
 
Obdelava gradiva poteka v treh oddelkih: v Oddelku obdelave, Domoznanskem 
oddelku in Oddelku za razvoj in digitalizacijo. Aktivno licenco za kreiranje zapisov v 
sistemu Cobiss ima 5 knjižničark: 2 v Oddelku obdelave, 2 v Domoznanskem 
oddelku in 1 v Oddelku za razvoj in digitalizacijo. 
 
V oddelku obdelave bi bilo smotrno zaposliti še eno delavko z vsemi aktivnimi 
licencami za obdelavo, saj bi s tem način dela postal še uspešnejši in hitrejši. Ob tem 
gre upoštevati dejstvo, da imamo še kar nekaj starih zapisov ter še neobdelane 
zbirke dr. Štefke Cobljeve, Iva Arharja in Franca Ferka. 
 
V letu 2010 je ostalo za redigiranje še 16.841 OLD zapisov. Računalniško je bilo 
odpisanih 3.526 zapisov, ostalo jih je še 1.852. Projekt je dejansko končan, za 
popravo je ostalo še 366 OLD zapisov (gradivo izposojeno), 1.486 pa jih ima status 
odpisano. Nekaj starejše literature, približno 200 starih, večinoma angleških romanov 
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(žepnic) je bilo odpisanih. Ta literatura ni katalogizirana v vzajemni bazi in v kolikor 
bo dopuščal čas, bo to gradivo katalogizirano in vrnjeno v zalogo na nove zapise. V 
letu 2010 je bilo redigiranih do sedaj največje število zapisov, kar 11.463. V projektu 
redigiranja OLD zapisov je sodelovalo vseh 5 delavk z aktivno licenco – projekt je 
potekal praktično vse leto, najaktivneje pa od junija do konca septembra 2010. 
 
Za gradivo, ki v COBISS-u še ne obstaja, smo v letu 2010 kreirali 2.866 zapisov. Od 
tega 532 zapisov za monografske publikacije, 2.275 zapisov za članke, 8 zapisov za 
serijske publikacije ter 51 zapisov za izvedena dela. Po številu kreiranih zapisov se 
uvrščamo na drugo mesto med splošnimi knjižnicami. Zaostajamo le za Mestno 
knjižnico Ljubljana, ki ima 30 katalogizatorjev z licenco, v naši knjižnici pa jih je z 
licenco le 5. 
 
V letu 2010 smo iz vzajemne baze podatkov prevzeli 14.026 zapisov s čimer se 
uvrščamo na prvo mesto med splošnimi knjižnicami. Število prevzetih zapisov je bilo 
v tem letu višje tudi zaradi intenzivnega redigiranja  starih OLD zapisov. 
 
Delo je zelo zahtevno in zamudno (preverjanje v bazi CONOR – avtorski bazi, 
preverjanje avtorjev po enciklopedijah, internetu in drugih dostopnih virih ...), zato bo 
v oddelku temu tudi v bodoče posvečena posebna pozornost. Za serijske publikacije 
se opravlja sproten vnos v Oddelku za razvoj in digitalizacijo. 
 
Za obdelavo serijskih publikacij skrbi delavka v Oddelku za razvoj in digitalizacijo, v 
Domoznanskem oddelku pa se obdeluje predvsem starejše gradivo in članki ter novo 
gradivo, ki tekoče prihaja v domoznansko zbirko.  
 
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. 

4.3.6 Izločanje gradiva – odpis 

Na podlagi sklepa o imenovanju komisije za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, 
izdanega 6. 9. 2010, se je le-ta sestala 24. 1. 2011 in potrdila odpis za leto 2010. 
Svoje delo je opravila skladno z Navodilom za izločanje in odpis knjižničnega 
gradiva, ki ga je 7. 5. 2005 izdala Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana.  
 
V letu 2010 je bilo na predlog posameznih oddelkov zaradi zastarelosti ali uničenosti 
odpisanih 5.645 enot gradiva. Od tega je bilo odpisanih 4.481 enot knjižnega gradiva, 
1.066 enot neknjižnega gradiva in 98 enot serijskih publikacij. Študijski oddelek je 
odpisal 1.980 enot gradiva za odrasle in 157 enot mladinske literature. V Mladinskem 
oddelku je bilo odpisanih 567 enot gradiva za odrasle in 1.662 enot mladinske 
literature. V Oddelku potujoče knjižnice je bilo odpisanih 373 enot gradiva za odrasle 
in 877 enot mladinske literature.  
 
V Domoznanskem oddelku je bilo vseh 29 enot odpisanega gradiva namenjenega 
odrasli populaciji. Seznam zastarelega gradiva je bil poslan v Narodno in 
univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Del odpisanega fonda iz Potujoče knjižnice (743 
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enot), ki je bilo poškodovan, smo ponudili v odkup širši javnosti za 1 evro. Odkup še 
poteka.  

4.3.7 Varovanje gradiva 

Najdragocenejše gradivo hranimo v zaščitnih škatlah, ki so narejene iz posebnih 
brezkislinskih materialov, dragoceno antikvarno knjižno gradivo pa zaščitimo tudi z 
ovojem iz brezkislinskega papirja, ki knjigo varuje pred prahom in svetlobo ter 
drugimi škodljivimi vplivi. Letos smo v ta namen nabavili 31 zaščitnih škatel, tako je 
na ta način shranjenih in zaščitenih 71 primerkov dragocenega gradiva. 
Vse ostalo gradivo je opremljeno z zaščito proti kraji. Za varovanje knjižnega gradiva 
pa knjižnica uporablja tudi videonadzor. 

4.4 Člani knjižnice 

V letu 2010 je imela knjižnica 13.465 aktivnih članov ali 19,37 % vsega prebivalstva 
svojega območja. Število aktivnih članov se je v letu 2010 znižalo glede na leto 2009 
za 90 članov, oziroma za 0,67 %. 
 
Med aktivnimi člani so največje kategorije bralcev naslednje: 
 
 

zaposleni 3.199 
študenti 1.980 
srednješolci 1.998 
osnovnošolci 4.140 
predšolski otroci 735 

 
V primerjavi z letom 2009 je bil v letu 2010 zaznan padec števila aktivnih članov 
predvsem iz dveh kategorij bralcev: osnovnošolci in študenti.  
 
Padec števila aktivnih članov osnovnošolcev je bil 5,5 %, to je 241 aktivnih članov, 
študentov pa kar 8 %, kar znaša 173 aktivnih članov. Padec je posledica brisanja 
neaktivnih članov. 

Delež aktivnih članov po kategorijah bralcev
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27%

študenti
16%srednješolci

17%

osnovnošolci
34%

predšolski 
otroci
6%

zaposleni

študenti

srednješolci

osnovnošolci

predšolski otroci

 
Preglednica in graf št. 4:  Delež aktivnih članov po oddelkih 
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Kot zahteva zakonodaja moramo iz evidence članov knjižnice brisati vse člane, ki so 
več kot eno leto neaktivni, ter nimajo nobenih dolgov. Izbris neaktivnih članov 
knjižnice smo izvedli 23. junija in 20. decembra 2010. V obeh postopkih je bilo iz 
računalniške baze podatkov izbrisanih skupno 2.538 neaktivnih članov. 
 
Ostale člane uvrščamo med upokojence, gospodinje, nezaposlene, svobodne 
poklice, obrtnike in druge kategorije. 
 
Prikaz po oddelkih: 
 

Status Oddelek Število  
Študijski oddelek 7.490 
Mladinski oddelek 4.117 
Potujoča knjižnica 1.648 

Aktivni člani  

Domoznanski oddelek    210 
 SKUPAJ 13.465  

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Študijski oddelek

Mladinski oddelek

Potujo ča knjižnica

Domoznanski oddelek

 
Preglednica in graf št. 5: Število aktivnih članov po oddelkih 

 
 
 
V letu 2010 smo vpisali 279 novih bralcev več kot v letu 2009. Skupaj se je v 
knjižnico včlanilo 1.896 novih članov. V naslednjih letih bo podatek o novo vpisanih 
članih prav tako naraščal, saj smo morali v knjižnicah zaradi Zakona o varovanju 
osebnih podatkov preiti na nov sistem evidenc. Vsakega bralca, ki več kot leto dni ni 
obiskal v knjižnice in ima poravnane vse obveznosti, brišemo iz naših evidenc in ga 
ob prvem naslednjem obisku ponovno vpišemo kot novega bralca. Pri naših 
uporabnikih to povzroča kar nekaj težav in nejevolje, a vse slovenske knjižnice 
moramo zakon in navodilo informacijske pooblaščenke upoštevati. 
 
 

Status Oddelek Število  
Študijski oddelek 1.220 
Mladinski oddelek 475 
Potujoča knjižnica 201 

Novi člani  

Domoznanski oddelek 0 
 SKUPAJ 1.896  
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Domoznanski oddelek novih članov ne vpisuje - v oddelek prihajajo člani iz ostalih 
oddelkov naše knjižnice ali nečlani - članstvo ni pogoj za vpogled v domoznansko 
gradivo, ki se izposoja le v čitalnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preglednica in graf št. 6: Število novih članov po oddelkih 

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 v študijskem 
oddelku, saj sta to ločena oddelka z dvema izposojevalnima mestoma. 
 
V letu 2010 smo zabeležili 4.936 obiskov (3,61 %) večji obisk kot v letu 2009. V 
Študijskem oddelku je bilo 3.958 (4,19 %) več obiskov, v Mladinskem 908 (2,98 %) 
več, v Potujoči knjižnici 340 manj in v Domoznanskem oddelku 410 (72,57 %) več. 
 
Celoten obisk, vezan na izposojo, je bil v letu 2010 po oddelkih: 
 

Oddelek Obisk 

Študijski oddelek 98.483 

Mladinski oddelek 31.343 

Potujoča knjižnica 10.681 

Domoznanski oddelek 975 

SKUPAJ 141.482  
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Preglednica in graf št. 7: 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 (beležen obisk v sistemu COBISS) 141.482,    
- obisk, ki ga merimo ročno v Potujoči knjižnici in Domoznanskem oddelku 

13.695, 
- obisk bibliopedagoških ur, vodenih ogledov ipd. 3.076, 
- pravljice z jogo 429 obiskovalcev, 
- projekt Rastem s knjigo 556 obiskovalcev v Mladinskem in 695 v Študijskem 

oddelku z različnim programom, 
- obisk razstav, literarnih večerov 990 obiskovalcev. 

 
V letu 2010 so nas, tako kot že leto prej, v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali 
vsi sedmošolci s Ptujskega, učenci osnovnih šol s Ptujskega in širše Slovenije, ki so 
pri nas v šoli v naravi, cicibani iz vrtcev in dijaki srednjih šol (Gimnazija Ptuj, Srednja 
biotehniška šola, Ekonomska gimnazija, Srednja elektro in računalniška šola).  
 
Od 1.9.2010 do 31.12.2010 je v sklopu tega projekta knjižnico obiskalo 10 osnovnih 
šol in 2 podružnici, skupno 328 sedmošolcev; slednjih se je v knjižnico vpisalo 44. Od 
513 dijakov pa se jih je v knjižnico vpisalo 217. 
 
Obiskali so nas tudi študenti Pedagoške akademije in Filozofske fakultete iz Maribora 
ter iskalci zaposlitve, ki so jih pripeljali Ljudska univerza, Animacija in Vitis.  
 
Podatkov o obisku pravljic, bibliopedagoških ur in predavanj, ki se izvajajo izven 
matičnega zavoda ter domačih in tujih turistov, ki si stavbo ogledujejo samostojno, 
brez vodiča, knjižnica ne evidentira. 
 
Prav tako knjižnica Ivana Potrča Ptuj ne evidentira obiska Internet klepetalnice v 
pritličju, kjer je bralcem na voljo periodika. Po približnih ocenah jo dnevno obišče do 
50 bralcev, kar znaša v celem letu približno 13.000 uporabnikov. 
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Skupaj je bilo evidentiranih 160.923 obiskovalcev. 
 
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.  
 
Knjižnica sodeluje tudi v medbibliotečni izposoji. V lanskem letu smo bralcem naše 
knjižnice naročili 270 enot in dobili 240 enot (88,9 % realizacija) iz 65 različnih 
knjižnic v Sloveniji, sami pa smo 40 knjižnicam za njihove bralce posredovali 135 
(93,8 % realizacija) 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 457.858 25.000 22.501 505.359 
Mladinski oddelek 209.855 18.026 944 228.825 
Potujoča knjižnica 63.965 8.632 2.621 75.218 
Domoznanski oddelek 1.250 40 3.519 4.809 
SKUPAJ 732.928  51.698 29.585 814.211 
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Preglednica in graf št. 8: Izposoja knjižničnega gradiva po oddelkih 

 
Odrasli bralci so si izposodili 521.987 enot gradiva, mladi do 15 let pa 290.015 enot. 
Od skupnega števila 814.207 enot gradiva smo izposodili 415.149 enot leposlovja in 
394.157 enot strokovne literature. 754.353 enot gradiva je bilo v slovenskem jeziku, 
59.858 enot pa v drugih jezikih. Skupaj smo izposodili 762.525 enot knjižnega (to so 
monografske in serijske publikacije) ter 51.682 enot neknjižnega gradiva. 
 
Primerjava rasti transakcij po oddelkih za zadnji dve leti: 
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Oddelek transakcije 2009 transakcije 2010 
Študijski oddelek 477.684 505.359 
Mladinski oddelek 213.472 228.825 
Potujoča knjižnica 73.841 75.218 
Domoznanski oddelek 4.972 4.809 
SKUPAJ 769.969  814.211 
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Preglednica in graf št. 9: Izposoja knjižničnega gradiva po oddelkih 

 
 
Število transakcij se je glede na prejšnje leto v letu 2010 povečalo za 5,74 %. 
Opravljenih je bilo 8.250 transakcij na knjigomatu, kar pa pomeni, da je bilo na 
knjigomatu opravljenih kar 16,66 % transakcij manj kot v letu 2009.  
 
Zato se je vodstvo knjižnice odločilo, da bo knjižnica v letih 2010−2011 organizirala 
nagradno igro, s katero bo pritegnila in navdušila bralce, da bodo pogosteje 
uporabljali in zaupali storitvam knjigomata in s tem posledično razbremenili delo 
knjižničarjev v izposoji študijskega oddelka. 
 
Za ilustracijo navajamo še statistične podatke o transakcijah pri večjih skupinah naših 
bralcev in primerjavo z letom 2009: 
 

Kategorija članov Število 
transakcij 2009  

Število 
transakcij 2010 

zaposleni 198.957 218.113 
študenti 136.554 130.928 
srednješolci 73.764 82.219 
osnovnošolci 183.168 190.123 
predšolski otroci 61.581 67.714 
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Transakcije glede na UDK gradiva: 
 

UDK vrstilec število 
transakcij  

0 Splošno 31.790 
1 Filozofija. Psihologija 40.180 
2 Verstva. Teologija 6.681 
3 Družbene vede 75.064 
5 Naravoslovne vede. Matematika 37.156 
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 75.269 
7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 67.584 
81 Jezikoslovje. Filologija 22.503 
82 Književnost 415.155 
82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika 4.938 
9 Geografija. Biografija. Zgodovina 33.048 
Drugo  4.843 
SKUPAJ 814.211 
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Preglednica in graf št. 10: Transakcije glede na UDK gradiva 

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

Leto Člani  Novi člani  Obisk  Transakcije  
2004 12.386 1.506 116.201 547.711 
2005 12.821 1.439 115.612 647.253 
2006 13.263 1.367 119.316 677.956 
2007 14.182 1.261 117.330 669.052 
2008 13.026 1.425 125.487 698.722 
2009 13.555 1.617 136.546 769.969 
2010 13.465 1.896 141.482 814.211 
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4.5.1 Uporaba brezži čnega omrežja Eduroam in Libroam 

Konec leta 2009 smo vzpostavili brezžično omrežje za dostop do interneta Eduroam 
in Libroam. Slednjega lahko uporabljajo vsi aktivni člani knjižnice, ki v knjižnici  
predhodno pridobijo uporabniško ime in geslo. V letu 2010 je brezžičen dostop do 
interneta uporabljalo 65 članov, ki so v tem obdobju opravili 1.811 prijav v omrežje. 
 
Mesečni prikaz števila uporabnikov in števila prijav v brezžično omrežje Eduroam in 
Libroam: 
   
mesec jan feb mar  apr  maj  jun  jul avg  sep okt nov  dec 
uporabniki 7 12 9 13 8 9 7 6 13 16 15 22 
prijave v 
omrežje 

35 128 299 98 70 79 11 76 166 200 433 216 

5 RAZSTAVNA DEJAVNOST ZAVODA IN LITERARNI 
VEČERI 

5.1 Razstave v Študijskem oddelku – pred vhodom v i zposojo 

- januar: Miha Remec, 80-letnik (Kajzovar), 
- februar: Pustovanje (Sajko), 
- marec: Prežihov Voranc, 60-letnica smrti (Kajzovar), 
- april: Parki in vrtovi (Filipič), 
- maj: Kolumbove ladje (Gabrovec), 
- maj: Daniel Kehlmann (Kajzovar), 
- junij: Slovenski kraji in drugi motivi na razglednicah (Petrovič), 
- julij, avgust: Medobčinsko društvo invalidov Ptuj, 35-letnica (Sajko),, 
- september: France Bevk, 120-letnica rojstva, 50-letnica smrti (Kajzovar),  
- september: Ciril Kosmač, 100-letnica rojstva (Kajzovar), 
- oktober: 600 let Bazilike Marije Zavetnice na Ptujski Gori (Kajzovar), 
- november: 600 let Bazilike Marije Zavetnice na Ptujski Gori (Kajzovar), 
- november: Tone Partljič, 70-letnik (Sajko, Kajzovar), 
- december: Ignac Koprivec, 100-letnica rojstva, 30-letnica smrti (Kajzovar), 
- december: 20-letnica plebiscita o samostojni Sloveniji (Sajko). 

5.2 Razstave v Mladinskem oddelku 

V Mladinskem oddelku so bile v letu 2010 naslednje načrtovane in priložnostne 
razstave: 
 

- Zimski čas (Mesarič), 
- Mali pustek (Klemenčič, Mesarič), 
- Prešernovi nagrajenci (Rimele), 
- Ni zime za Eskime (Klemenčič), 
- Pomladne pesmi pripovedujejo (Klemenčič, uganka: Mesarič), 
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- 2. april − mednarodni dan knjig za otroke in 23. april − svetovni dan knjig in 
avtorskih pravic (Mesarič), 

- Bilo je Nekoč (Mesarič), 
- Vesolje nekoč (Frangež), 
- Gremo na počitnice (Mesarič), 
- Šola, igra, zabava (Rimele), 
- Teden otroka in praznik knjižne zbirke Čebelica (Mesarič), 
- 20. november − dan slovenskih splošnih knjižnic (Mesarič, Klemenčič), 
- Praznična drevesca (Klemenčič), 
- In memoriam Saši Vegri (Frangež), 
- In memoriam Matjažu Schmidtu (Mesarič).  

 
Ob razstavah so v oddelku pripravljali tudi literarne uganke. Tako je bilo v letu 2010 
pripravljenih 15 razstav in 11 ugank. 

5.3 Razstave na bibliobusu 

Gradivo za razstave v bibliobusu pripravijo šole in vrtci, ki jih obiskuje Potujoča 
knjižnica. Razstave nastanejo predvsem na podlagi sodelovanja med Potujočo 
knjižnico in vrtci oz. osnovnimi šolami po bibliopedagoški uri in pravljici. Razstave se 
tako tematsko velikokrat nanašajo nanju.  
 
Razstave so objavljene na spletni strani Knjižnice Ivana Potrča, kar omogoča 
ustrezno in ažurno informiranost ter vsesplošen pregled. Omogoča vizualne 
predstavitve projektov, saj se lahko s tem uporabniki spletne strani knjižnice o njih 
bolje seznanijo in tako še lažje odločijo za obisk razstav na bibliobusu.  
 

- januar:  Smučanje na snegu (OŠ Gorišnica), 
- marec:  Metuljček (Vrtec Vitomarci), 
- april:   Pikapolonice (OŠ Žetale), 
- maj:   Žabica Nagica − ilustracije (OŠ Trnovska vas), 
- junij:   Vesele Počitnice (Mrgole-Jukič, Vrečar), 
- september:  Žabica Nagica (OŠ Žetale), 
            Metuljček (OŠ Leskovec), 
- november:  Buče in sončnice (OŠ Vitomarci), 
          Sončnice (OŠ Trnovska vas), 
- december:  Rudolfi (Vrtec Juršinci), 
 
Za okrasitev bibliobusa sta poskrbela Tjaša Mrgole-Jukič in Srečko Vrečar. 

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 2010 na svojem 10. jubilejnem 
pohodu zbralo okrog 250 pohodnikov. Ob tej priložnosti je knjižnici podelilo zahvalno 
listino za 10-letno sodelovanje pri organizaciji pohoda. Udeleženci pohoda so se 
zbrali na dvorišču naše knjižnice in po pozdravnem nagovoru krenili na pot. 
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5.4.2 
 
21. januarja smo v leposlovni dvorani pripravili literarni večer Otožne rože s 
pisateljem, dramatikom in pesnikom Miho Remcem. Z gostom se je pogovarjal 
bibliotekarski specialist Vladimir Kajzovar. 
 
5.4.3 
 
4. februarja smo ob slovenskem kulturnem prazniku v razstavišču knjižnice pripravili 
posebno prireditev: Iconotheca Valvasoriana in Slava vojvodine Kranjske, kjer smo 
predstavili faksimile Valvasorjeve grafične zbirke in slovenski prevod njegove Slave 
vojvodine Kranjske. Iconotheco Valvasoriano je predstavil vodja projekta in urednik 
zbirke dr. Lojze Gostiša.  
 
V vlogi Janeza Vajkarda Valvasorja je nastopil gledališki igralec Sinjo Jezernik. Ob 
tej priložnosti je bila na ogled postavljena tudi originalna izdaja (1689) in ponatis 
Slave Vojvodine Kranjske (1877). 
 
5.4.4 
 
25. februarja je bila v pravljični sobi v Mladinskem oddelku pravljična urica z Andrejo 
Rustja z naslovom Ni zime za Eskime.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pravljična urica: Ni zime za Eskime 
 
 
 
 
5.4.5 
 
Prav tako je 25. februarja v razstavišču knjižnice potekalo potopisno predavanje o 
Amiših, ki ga je vodila diplomirana teologinja, novinarka, turistična vodička in 
popotnica Andreja Rustja.  
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Potopisno predavanje: Amiši 
 
 
5.4.6 
 
25. marca je potekal v leposlovni dvorani literarni večer z naslovom Med knjigami se 
hahljata zgodovina in usoda, beli udomačeni živali, ki je obenem bil svečan začetek 
bralne značke za odrasle. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je na literarnem večeru gostila 
Andreja Brvarja, Borisa A. Novaka in Petra Kolška.  
 
5.4.7 
 
15. aprila smo v razstavišču knjižnice pripravili večer z olimpionikom in legendo 
slovenske gimnastike Mirom Cerarjem, kjer smo počastili njegovo 70-letnico in 
predstavili biografijo Miroslav Cerar in njegov čas. Pogovor je povezoval Vladimir 
Kajzovar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Miroslav Cerar in njegov čas: večer z olimpionikom in legendo 
 
5.4.8 
 
22. aprila smo v čast knjižnih praznikov v prostoru naše knjižnice pripravili že 
tradicionalen sejem knjig v sodelovanju z založbami in knjigarnami. Na ta dan je 
potekala tudi otvoritev novega depoja v Potujoči knjižnici. V leposlovni dvorani 
knjižnice pa smo pripravili domoznanski večer z Mirkom Jaušovcem in Jožem 
Križaničem ter otvorili razstavo modelov ladij Krištofa Kolumba v izvedbi Milana 
Gabrovca.    
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Otvoritev razstave modelov ladij Krištofa Kolumba v izvedbi Milana Gabrovca 

 
 
5.4.9 
 
27. maja je v razstavišču knjižnice potekala otvoritev razstave razglednic iz zbirke 
Franca Goloba Ptuj na razglednicah. Razstavo je obogatil še s predavanjem Mesto 
brez reke je mesto brez duše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ptuj na razglednicah: otvoritev razstave razglednic iz zbirke Franca Goloba 
 
 
5.4.10 
 
16. junija je v prostorih knjižnice potekal literarni večer z Danielom Kehlmannom. 
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Literarni večer z Danielom Kehlmannom 
 

 
5.4.11 

 
1. julija je bila pred Študijskim oddelkom knjižnice otvoritev razstave Medobčinskega 
društva invalidov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Otvoritev razstave: medobčinsko društvo invalidov 
 
 
5.4.12 
 
28. oktobra je bila v razstavišču knjižnice postavljena na ogled razstava fotografij 
Srdana Mohoriča Zazrt v staro podobo. O fotografu in njegovem delu je spregovorila 
dr. Marjeta Ciglenečki, ki je pripravila tudi spremno besedilo v razstavnem besedilu.  
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Razstava fotografij Srdana Mohoriča: Zazrt v staro podobo 
 
5.4.13 
 
18. novembra je bil v razstavišču knjižnice literarni večer s Tonetom Partljičem, s tem 
pa smo svečano zaključili bralno značko 2010 in počastili dan slovenskih splošnih 
knjižnic. 
 

 
 
 
 
 

Literarni večer s Tonetom Partljičem in zaključek bralne značke za odrasle: 
 Človek ne bi verjel, če ne bi doživel  

 
5.4.14 
 
2. 12. smo v leposlovni dvorani priredili pravljični večer za odrasle, kjer so pravljice 
pripovedovali Liljana Klemenčič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), Darja Plavčak 
(Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica), Renata Brglez (Splošna knjižnica 
Slovenske Konjice), Darinka Čobec (Knjižnica Lenart) ter Zdenka Gajser in Igor 
Černe (Mariborska knjižnica). 
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Pravljični večer za odrasle 
 
5.4.15 
 
Naš zadnji literarni večer v tem letu je bil namenjen in posvečen dolgoletnemu 
sodelavcu Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, višjemu bibliotekarju, bibliografu, literarnemu 
in lokalnemu zgodovinarju, pesniku in prevajalcu Jakobu Emeršiču. 
 
Na literarnem večeru smo predstavili njegovo pesniško zbirko Pozabljena 
spominjanja. Z gostom se je pogovarjal Vladimir Kajzovar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Literarni večer z Jakobom Emeršičem: Pozabljena spominjanja 
 



 

32 

6 PROJEKTI 

6.1 Splošno o projektih 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj se pri projektih trudi, da so izvirni, avtorski in da projekti 
vsebujejo poudarjene elemente bibliopedagoške dejavnosti. Zraven splošnih 
knjižničnih ciljev (npr. udomačenje v knjižnici, dvig članstva, sodelovanje v lokalni 
skupnosti, povezovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in 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 obsegajo več kot le 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. 

6.2 Pravljice z jogo 

Pravljice z jogo so avtorski projekt, ki ga v pravljični sobi Mladinskega oddelka 
izvajata Sonja Trplan, kot zunanja sodelavka, ter knjižničarka in pravljičarka Liljana 
Klemenčič. Izvajajo se vsak prvi in tretji četrtek v mesecu. Sezona pravljic z jogo se 
prične v tednu otroka (prvi teden v oktobru) in se zaključi prvi teden v juniju. 
Namenjene so cicibanom in učencem prve triade devetletke ter so brezplačne. 
Sestavljene so iz dveh sklopov: pravljičnega in vadbenega, vedno pa temeljijo in 
strmijo h književni vzgoji. Prvi del ure je namenjen pripovedovanju izbrane pravljice, 
drugi pa vadbi joge. Urico zaključuje druženje s knjigami. V letu 2010 je bilo 
izvedenih 18 Pravljic z jogo za 429 obiskovalcev. 

6.3 Bralna zna čka za odrasle 

Nosilka in izvajalka tega projekta je Liljana Klemenčič, višja knjižničarka Mladinskega 
oddelka, ki v tem projektu sodeluje še s preostalimi oddelki Knjižnice Ivana Potrča 
Ptuj, predvsem pa z Jožico Sajko, Danielom Šalamonom in Marijo Jurgec. S skrbno 
izbranim bralnim seznamom in odgovarjajočimi opombami knjižnica uspešno 
privablja odraslo bralno publiko v vseh oddelkih ptujske knjižnice. Projekt so podprli: 
Družba Piano Ljubljana, Zavod Litera, Maribor, Pomurska založba, Murska Sobota, 
Študentska založba, Ljubljana, Miš založba, Dob pri Domžalah, Učila International, 
Tržič, Avrora AS, Tržič. V letu 2010 smo bralno značko začeli 25. marca v leposlovni 
dvorani knjižnice na literarnem večeru z naslovom Med knjigami se hahljata 
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zgodovina in usoda, beli udomačeni živali. V goste je knjižnica povabila Andreja 
Brvarja, Borisa A. Novaka in Petra Kolška. Bralna značka za odrasle pa se je 
zaključila 18. novembra z literarnim večerom Človek ne bi verjel, če ne bi doživel, na 
dan slovenskih splošnih knjižnic, ko nas je s svojim obiskom počastil in razveselil 
gost Tone Partljič. V naši knjižnici je bralno značko osvojilo 98 odraslih bralcev. 
 

6.4 Nabava materiala, opreme in  informacijsko-komu nikacijske 
tehnologije 

Tudi v letu 2010 smo nadaljevali s posodabljanjem naše strojne in programske 
opreme.  
 
Z lastnimi sredstvi in s pomočjo na razpisih pridobljenih sredstev smo v letu 2010 
posodobili in pridobili: 
 

-  1 novi barvni fotokopirni stroj Develop INEO+220, nameščen v čitalnici 
 študijskega oddelka in namenjen uporabi zaposlenim in uporabnikom 
 knjižnice, 
-  4 novi prenosniki HP ProBook 4720s, 
-   1 novi osebni računalnik HP Pro 3120 MT, 
-   1 novi LCD zaslon Philips 19B1CB, 
-   2 dodatne kamere – barvna 1/3'' 470 tvl za videonadzor v KIP,  
-   4 novi črno-beli laserski tiskalniki HP, 
-   2 nova termična tiskalnika STAR TSP 654C (zadolžnice) za izposojo v    
 študijskem oddelku, 
-   posodobljen strežniški sistem KIP (izvajalo podjetje ADD iz Velenja), 
-  1 nova UPS naprava (naprava za brezprekinitveno napajanje) v bibliobusu za           
 nemoteno delovanje delovne postaje Alpha, 
-  nova oprema, nameščena v razstavišču KIP (LCD projektor, platno, prenosni 
 računalnik), 
-   na vseh delovnih postajah COBISS/OPAC katalogih v študijskem oddelku je 
 izdelana HTML stran s seznamom novega knjižničnega gradiva, razvrščenega 
 po mesecih, 
- filtriranja MAC naslovov na DHCP strežniku (izboljšava varnosti lokalnega 
 omrežja KIP), 
- vzpostavljena varna povezava SSH na večini delovnih postaj z nameščenim 
 WRQ Reflection (zahteval IZUM) za povezavo z bazo na sikpt.izum.si, 
- samodejni razrez seznama naročil na tiskalnikih za zadolžnice v sistemu 
 COBISS2/Izposoja, kar trenutno uporabljajo v izposoji študijskega oddelka, 
- licence za računalniške programe (dostop do strežnikov), 
- omara Iconotheca Valvasoriana, 
- 4 kovinski knjižni regali, 
- linksys switch srw224G4P 24 portni, 
- ozvočenje za leposlovno dvorano (ojačevalnik quad 702, 5 zvočnikov z 
 usmerjenim kotom kydow, predojačevalnik / mikser 19'', wharfedale pro q 
 series eqalizer 2x1...), 
- ozvočenje za razstavišče (ojačevalnik 100V, 5 zvočnikov 100V, DVD player 
 pioneer, regulacija glasnosti 6 kanalna, dvojni daljinski sistem 19'', rack 
 ohišje...), 
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- platno na električni pogon 300x220, 
- projektor xga 3200 ansli lm dlp, 
- 4 talne obloge − taftirana scenario siva, 
- 3 klima naprave cs/cu-re 12 jkx inverter. 

6.5 Digitalizacija in Digitalna knjižnica Slovenije  

V letu 2010 smo torej skupno v Digitalno knjižnico Slovenije prispevali 2.499 
digitaliziranih enot. V knjižnici se aktivno s projekti digitalizacije ukvarjamo od leta 
2005. V tem času smo v Digitalno knjižnico Slovenije prispevali 3.433 številk 
časopisja, 11.459 člankov, 11 monografskih publikacij ter 30 enot slikovnega gradiva. 
Skupno smo v Digitalno knjižnico Slovenije do konca leta 2010 prispevali 14.933 enot 
gradiv. S tem rezultatom se uvrščamo na drugo mesto v Sloveniji med vsemi 
partnerskimi knjižnicami, ki prispevajo digitalizirano gradivo v dLib. 
 
Statistika ogleda našega gradiva v dLib je v letu 2010 zabeležila 23.355 ogledov 
metapodatkov ter 34.666 vpogledov v vsebino (odpiranje PDF, HTML, JPG datotek). 

 
V okviru mednarodnega projekta Digitalna knjižnica Slovenije − dLib.si (SI0014), ki je 
financiran iz norveških finančnih mehanizmov, smo izvedli digitalizacijo Ptujskega 
Tednika (1951−1961) in Tednika (1961−2000). Omenjena časopisa sta sedaj v celoti 
prosto dostopna na portalu Digitalna knjižnica Slovenije. Od leta 2000 obstaja arhiv 
Tednika in Štajerskega tednika v elektronski obliki. Prenos v dLib je načrtovan za leto 
2011. 

 
V letu 2010 smo v okviru območnosti v Digitalno knjižnico vključili tudi Paracelsusovo 
delo Opera iz leta 1616. 

 
Posredovali smo tudi pri vključitvi domoznansko zanimivih del z našega območja, ki 
izvorno nastajajo v elektronski obliki. Tako sta bila z našo pomočjo v dLib vključena 
diplomska naloga Princi karnevala v času kurentovanja na Ptuju avtorice Monike 
Klinc ter razstavni katalog Zazrt v staro podobo Srdana Mohoriča. Zbirke, ki smo jih 
vključili v dLib, so dostopne tudi preko Europeane. 

6.6 Rastem s knjigo 

6.6.1 Rastem s knjigo – Osnovne šole 

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. 
 
Projekt rastem s knjigo − OŠ se za vse sedmošolce izvaja že nekaj let zapored. S 1. 
septembrom 2010 je koordinacijo tega projekta prevzela Milena Doberšek. Izvajanje 
projekta je vezano na šolsko leto. 

 
Na projekt so se v šolskem letu 2010/2011 prijavile vse osnovne šole razen OŠ 
Gorišnica; skupno 18 osnovnih šol in 2 podružnici. Pred pričetkom projekta smo 
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osnovnim šolam poslali dopis s kratkim opisom izvedbe projekta v knjižnici ter 
vpisnicami, saj smo ob tej priložnosti otrokom na osnovi predhodno izpolnjene 
vpisnice tudi omogočili vpis v knjižnico. 

 
Od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010 je v sklopu tega projekta knjižnico obiskalo 10 šol in 2 
podružnici, skupno 328 sedmošolcev. Od tega se jih je 44 vpisalo v knjižnico. 

 
Učencem je bilo predstavljeno: 

- iskanje v COBISS/OPAC-u, Moja knjižnica (Doberšek, Zmazek), 
- mladinska literatura, ogled Mladinskega oddelka (Mesarič, Klemeničič). 
 

Ob obisku knjižnice učenci prejmejo pesniško zbirko Majnice : fulaste pesmi avtorja 
Toneta Pavčka. Knjigo podarja Javna agencija za knjigo. 

6.6.2 Rastem s knjigo – Srednje šole 

Rastem s knjigo – SŠ je projekt, ki se za dijake prvih letnikov srednjih šol v šolskem 
letu 2010/2011 izvaja prvič. Koordinacijo tudi tega projekta je s 1. septembrom 2010 
prevzela Milena Doberšek. 

 
Na projekt Rastem s knjigo – SŠ so se prijavile vse ptujske srednje šole, in sicer 
Gimnazija Ptuj, Ekonomska šola, Biotehniška šola, Elektro in računalniška šola ter 
Strojna šola. 

 
Za dijake smo pripravili dva vsebinska sklopa: 

- iskanje v COBISS/OPAC-u, Moja knjižnica (Doberšek, Petrovič, Zmazek), 
- ogled Študijskega oddelka (Kajzovar, Sajko). 
 

Ob ogledu Študijskega oddelka imajo dijaki tudi možnost vpisa v knjižnico. Od 1. 9. 
2010 do 31. 12. 2010 je v sklopu tega projekta knjižnico obiskalo 513 dijakov, od 
tega se jih je 217 vpisalo v knjižnico. 

 
Ob obisku dijaki prejmejo knjigo Geniji brez hlač avtorja Slavka Pregla. Knjigo 
podarja Javna agencija za knjigo. 

6.7 Spletna stran 

Na spletni strani smo redno objavljali napovedi prireditev ter foto utrinke s prireditev. 
Uporabnike smo redno obveščali o novostih in dogajanju v knjižnici ter skrbeli za 
sprotno objavo raznovrstnih informacij (posebna obvestila, urniki, organizacijske 
spremembe, program dela, poročilo o delu itd.). 

 
Redno smo pripravljali in objavljali mesečne sezname knjižnih novosti za odrasle – 
ločeno za strokovno literaturo in leposlovje.  
 
Prav tako smo redno objavljali predstavitve knjig, ki jih priporočamo v branje otrokom 
do 9. leta, otrokom od 10. do 13. leta, mladini od 14. leta dalje ter odraslim. 
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V letu 2010 je spletno stran knjižnice obiskalo 75.568 virtualnih obiskovalcev, kar 
pomeni povprečno nekaj več kot 207 obiskov dnevno. Podatki kažejo, da je obisk 
spletne strani v primerjavi s preteklim letom večji za približno 4 %. 
 
Februarja se je Milena Doberšek udeležila izobraževanja za urednike spletne strani 
Kako naredimo domačo stran knjižnice uporabniku prijazno. 

 
Za leto 2010 je bil v programu dela tudi prevod spletne strani knjižnice. Naloga ni bila 
realizirana delno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, delno pa zaradi tega, ker bo 
potrebno posodobiti celotno spletno stran knjižnice in je bolj smotrno, da se prevod 
naredi hkrati z načrtovano posodobitvijo. 

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. Tudi v letu 2010 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). 
 
Število članov, ki so bili na dan 31.12.2010 naročeni na elektronska obvestila: 
 
vrsta elektronskega obvestila število članov 
obvestilo o prispeli rezervaciji 6.604 
obvestilo o poteku rezervacije 5.852 
obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje 6.639 
obvestilo o skorajšnjem opominu 6.627 
obvestilo o poteku članstva 1.789 
splošna obvestila knjižnice 6.576 

6.9 Promocija knjigomata 

V želji. da bi čim bolj promovirali knjigomat in povečali število transakcij, opravljenih 
na njem, smo v mesecu decembru pripravili nagradno igro Uporabljam knjigomat, ki 
traja od 2. 12. 2010 do 21. 4. 2011 v Študijskem oddelku knjižnice. Srečni izžrebanci 
bodo prejeli nagrade, ki jih je knjižnica pridobila od podjetja Dar d. o. o. in Študentske 
založbe. 
 
V ta namen smo pripravili in natisnili nekaj promocijskega gradiva: zloženke, knjižne 
kazalke ter plakate. Pripravili smo tudi pravila nagradne igre. 

 
V lokalnih medijih sta bila objavljena članka Izposoja in vračilo knjig tudi s 
knjigomatom (v Štajerskem tedniku) ter Knjigomat, tihi izposojevalec knjig (v 
Ptujčanu). 
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6.10 Aktiv šolskih knjižni čarjev 

Tradicionalno dobrim in uspešnim stikom knjižnice in osnovnih šol na ptujskem sledi 
tudi aktiv šolskih knjižničarjev. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj v njem opravlja vlogo 
koordinatorja in gostitelja in je aktiven člen v seznanjanju z novostmi in projekti na 
področju našega skupnega dela.  
 
Na aktivu so se vsi šolski knjižničarji seznanili s projekti, ki tečejo v naši knjižnici. 
Prav tako smo šolskim knjižničarjem tudi letos pripravili veliko knjig, ki smo jih izločili 
iz naših fondov in jim omogočili, da so jih lahko skrbno izbrali ter jih uporabili za še 
učinkovitejše delovanje svojih knjižnic. 

6.11 Sodelovanja in druge akcije 

Knjižnica je javni zavod, ki odpira svoja vrata za razstave, predavanja in simpozije 
tudi drugim.  
 
Kot partner je Knjižnica Ivana Potrča sodelovala pri projektu digitalizacije v izvedbi 
Mariborske knjižnice, kjer je prispevala starejše publikacije in razglednice o gradu 
Vurberk, kar je bilo dostopno tudi na portalu dLiB.  
 
Liljana Klemenčič je knjižnico predstavljala na zboru DBM, sodelovala v projektnem 
tednu Gimnazije Ptuj, pripravljala ure za študente bibliotekarstva s Filozofske 
fakultete Ljubljana in za študente predšolske vzgoje Filozofske fakultete Maribor ter 
za študijsko skupino srednješolskih knjižničarjev območja Zavoda za šolstvo, enote 
Maribor. Pripravila in opravljala je predavanja za starše na roditeljskih sestankih v OŠ 
Destrnik, Trnovska vas, Vitomarci, za vrtce ter sodelovala pri predstavitvi in delavnici 
Pravljice z jogo na 3. kongresu šolskih knjižničarjev. Knjižnica je gostila številne 
znane osebe s področja umetnosti in kulture, pisatelje, pesnike, etnografe pa tudi 
glasbene skupine, ki so popestrile raznorazne dogodke. Prav tako je skozi vse leto 
uspešno sodelovala s šolami, vrtci, zavodi, pravnimi osebami kot tudi s posamezniki. 

6.12 Publiciranje 

Knjižnica je v letu 2010 izdala publikacijo z naslovom Zazrt v staro podobo Srdana 
Mohoriča. Strokovni delavci pa so bili tudi to leto aktivni pri objavljanju člankov v 
različnih medijih. Vladimir Kajzovar je objavljal recenzije in ocene literarnih del v 
rubriki Na knjižni polici ter strokovne prispevke v Štajerskem Tedniku, občasno pa 
tudi v Ptujčanu. Članek o knjigomatih v SIK in predstavitev na 1. efestu v Celju je 
plod dela Daniela Šalamona. Mira Petrovič je objavila dva prispevka o dogodkih v 
knjižnici v glasilu Ptujčan in dva prispevka o drugih temah v Glasilu Občine 
Cirkulane. Je avtorica strokovnega prispevka v publikaciji Včeraj za jutri: ohranimo 
običaje in šege v Halozah zanamcem in je glavna urednica publikacije Grad Borl: 
gradbeno-zgodovinski oris in prispevek k zgodovini rodbine Sauer. Melita Zmazek je 
redno pošiljala napovednik dogodkov v e-novice Mestno občino Ptuj. Srečko Vrečar 
in Tjaša Mrgole Jukič sta objavljala članke v Potujočih novicah, ki jih ureja slednja, 
izdaja pa ZBDS. Liljana Klemenčič pa je pripravljala avtorski rubriki o knjigah in 
knjižnicah v Štajerskem tedniku in reviji Mentor.  
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Knjižni sejem založb in knjigarn v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj    

6.13 Območnost in strokovna pomo č knjižnicam 

Kot koordinatorji območnih nalog smo v začetku leta 2010 s sodelavci, ki delajo na 
posameznih segmentih območnosti, pripravili poročilo o izvajanju nalog OOK za leto 
2009. V prijavi za izvajanje območnih nalog v letu 2010 smo bili ocenjeni z oceno 
kakovostno in uspeli pridobiti 83.101,00 EUR za izvajanje območnih nalog v tem letu. 

 
V začetku leta je našo knjižnico obiskala nacionalna koordinatorka za območnost iz 
NUK-a gospa Milena Bon, ki je na novo prevzela to področje dela. Želela je spoznati 
našo knjižnico in zaposlene, ki delamo na programu območnosti. Seznanila se je tudi 
s potekom izvajanja območnih nalog v naši regiji. 

 
V okviru izvajanja nalog osrednje območne knjižnice smo se udeležili treh sestankov 
koordinatorjev OOK v NUK-u. V letu 2009 je bila ustanovljena delovna skupina za 
oblikovanje kompetenčnih centrov. V tej skupini knjižnica aktivno sodeluje. V začetku 
leta 2010 smo imeli sestanek na sedežu Društva slepih in slabovidnih v Ljubljani, kjer 
so nam predstavili delovanje društva, bralne pripomočke ter delovanje njihove 
specialne knjižnice. 

 
Na področju digitalizacije je knjižnica v program območnosti za leto 2010 prijavila dva 
projekta: Virtualna zbirka razglednic Ptuja in Ormoža z okolico na portalu Kamra ter 
Paracelsus – Luther medicine. V okviru drugega projekta smo v Digitalno knjižnico 
Slovenije vključili digitalizirano rariteto, ki jo hranimo v Domoznanskem oddelku naše 
knjižnice. Gre za Huserjevo tretjo izdajo Paracelsusovih del z naslovom Opera, in 
sicer za prvega od dveh delov, ki je izšel leta 1616. 

 
Udeležili smo se izobraževanj, ki so bila organizirana za koordinatorje območnih 
nalog Nabavna politika, Avtorsko pravo v digitalnem okolju ter Informacijska in 
komunikacijska tehnologija v knjižnicah. Sodelovali smo tudi z direktorico ormoške 
knjižnice ter se skupaj udeležili delavnice za osrednje in območne knjižnice Rastemo 
skupaj II. 
Oktobra 2010 smo imeli sestanek v Knjižnici Franca Ksavra Meška, kjer smo se 
uskladili glede izvajanja območnih nalog v prihodnjem letu. Nato smo za Ministrstvo 
za kulturo pripravili program izvajanja območnih nalog za leto 2011. 
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Kot območna knjižnica pa smo opravljali tudi domoznanske naloge iz naslova 
območnosti za Knjižnico Ormož: 
 

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj že tradicionalno zbira in obdeluje domoznansko 
 gradivo za to področje in ima bogato zbirko gradiva, ki je na voljo tudi njihovim 
 uporabnikom.  
 
- Z redigiranjem baze podatkov CONOR skrbimo za to, da so zapisi za lokalne 
 avtorje pravilni in popolni. Za domoznanske avtorje kreiramo nove zapise in jih 
 opremimo z vsemi potrebnimi podatki. Drugim knjižnicam posredujemo 
 podatke za avtorje z našega področja in jim pomagamo razreševati identiteto 
 teh avtorjev.  
 
- Redno smo se udeleževali sestankov delovne skupine za domoznanstvo (2) iz 
 osrednjih območnih knjižnic ter sestankov urednikov spletnega portala Kamre 
 (2). 
 
- Delavci za naloge iz domoznanstva OOK smo se v letu 2010 ponovno lotili 
 analize stanja domoznanske dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah. V 
 knjižnici smo izpolnili anketo za naš domoznanski oddelek ter pomagali pri 
 izpolnjevanju ankete Knjižnici Franca Ksavra Meška. 
 
- Na spletnem portalu Kamra smo nadaljevali z vnosom vsebin, za kar smo 
 porabili 150 delovnih ur. V letu 2010 smo na Kamri objavili dve digitalni zbirki 
 (Ivan Potrč: Pisati resnico, ki bi potem s papirja zaživela… in Paracelsus − 
 Luther medicine) ter dve novici (Paracelsusova zbrana dela dostopna na dLib-
 u in Zazrt v staro podobo − fotografska razstava Srdana Mohoriča) s skupaj 86 
 multimedijskimi elementi (MME).  
 
- 27. maja je ob odprtju razstave Ptuj na razglednicah v razstavišču knjižnice 
 Mira Petrovič predstavila našo zbirko razglednic na Kamri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miroslav Cerar in njegov čas: večer z olimpionikom in legendo 
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7 ZAKLJU ČNA OCENA 

Leto 2010 je bilo za knjižnico dokaj uspešno, čeprav smo se zaradi recesije in 
finančne krize bali težav, ki so se napovedovale. Bali smo se upravičeno, saj so se 
le-te kasneje pričele uresničevati, vendar ugotavljamo, da smo s trdim, učinkovitim in 
strokovnim delom uspeli zajeziti in obvladati krizo. Ponekod so naši rezultati, ki jih 
merimo v zvezi z osnovnim delom, zrasli, čeprav statistični parametri kažejo drugače. 
Nižje podatke beležimo predvsem pri prirastu gradiva in pri aktivnih članih. Pri novih 
članih, obisku in pri transakcijah pa beležimo uspešnejše in ugodnejše rezultate. 
 
V knjižnici smo kljub vsemu uspeli nabaviti tudi nekaj nove tehnološke opreme in 
zagotoviti večjo varovanje knjižničnega gradiva kot objekta samega, saj smo nabavili 
dve novi kameri. Prav tako je velika pridobitev tudi ozvočenje, ki nam bo omogočilo 
vrhunsko in kakovostnejše izvajanje literarnih večerov, razstav ter vseh ostalih 
dogodkov namenjenih javnosti. Sproti smo tudi servisirali in posodabljali drugo 
opremo. V maksimalnem možnem obsegu smo zagotavljali tudi izobraževanje in 
izpopolnjevanje delavcev. Sodelovanje z drugimi zavodi in posamezniki smo 
povečali, še bolj odprli svoja vrata drugim izvajalcem, se s svojo dejavnostjo 
predstavljali po območju cele Slovenije in gostili številne eminentne goste. 
 
V sklepu o določitvi strateške ocene Ministra za kulturo o pozicioniranju javnega 
zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj z vidika dolgoročne kulturne politike in vpetosti v 
slovenski kulturni prostor je zapisano, da Knjižnica Ivana Potrča Ptuj kot osrednja 
območna knjižnica v skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu za širše območje 
svojega delovanja izvaja tudi posebne naloge osrednje območne knjižnice, s svojim 
delovanjem pa v zadnjem petletnem obdobju izkazuje širše delovanje in vidnejše  
učinke tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru. 
 
Ministrica za kulturo je v oceni tudi zapisala, da Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
intenzivno in tvorno sodeluje pri zagotavljanju pogojev za vzpostavitev in delovanje 
ter nadaljnjem razvoju regijskega knjižničnega portala (Kamra). S svojim delovanjem 
se je prebila med vodilne slovenske knjižnice. Prav zavedanje pomena kulturne, 
zgodovinske, strokovne in materialne vrednosti kulturne in znanstvene dediščine, ki 
predstavljata »kolektivni spomin naroda«, in zavest o nujnosti ohranjanja in 
omogočanja čim širše javne dostopnosti sta rezultat vključitve vsebin ptujske 
knjižnice na portal Europeana. Vodstvo Knjižnice Ivana Potrča se zaveda pomena 
knjižnic kot temelj znanja v družbi in nujnosti, da je v njih hranjeno znanje čim lažje in 
širše dostopno. S spremembami, ki jih je knjižnica uspešno izvedla v zadnjem 
petletnem obdobju, je razvidno, da je cilj Knjižnice Ivana Potrča ustvariti in nuditi nov 
zgled v knjižničarstvu. Z obsegom svojega delovanja v digitalnem okolju povečuje 
obseg del v javnem interesu in uresničuje poslanstvo knjižnic 21. stoletja. 
 
Zato se veselimo izzivov v letu 2011, ko se bomo začeli še intenzivneje pripravljati na 
leto 2012, ko bo Ptuj partner v projektu Evropska prestolnica kulture. 
 
 
Ptuj, 11. februar 2011 Direktor: 
 mag. Matjaž Neudauer 
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PRILOGA 1: Nabava knjižni čnega gradiva v letu 2010 

Nakup knjižničnega gradiva je bil v letu 2010 osnovni vir pridobivanja in 
dopolnjevanja gradiva. Del novega gradiva smo prejeli kot obvezni izvod, darove in 
zameno. V letu 2010 smo prejeli 245.488,39 evrov za nakup gradiva. Iz leta 2009 
smo v leto 2010 prenesli 26.219,16 evrov neporabljenih sredstev. Za celoten nakup 
knjižničnega gradiva smo v letu 2010 porabili 238.726,35 evrov. V leto 2011 
prenašamo 32.981,20 evrov. 
 
Razdelitev porabljenih finančnih sredstev: 
 
- knjige in neknjižno gradivo                                                                         212.521,35 
- serijske publikacije                                                                                       20.820,51 
- razglednice v Domoznanskem odd.                                                                  959,00 
- igralni pripomočki v Mladinskem odd.                                                            1.356,24 
- vezava publikacij                                                                                               384,00 
- IUS-INFO in FIND-INFO mesečna naročnina                                                1.411,47 
- el. dostop arhiv Večer                                                                                       730,01 
- el. dostop Evropski pravni vestnik                                                                     448,21 
- bibliografije NUK                                                                                                 95,56  
 
 
Pregled prejetih in porabljenih finan čnih sredstev: 
 
Financerji                              Prejeta sred. s 

prenosom 
Porabljena 
sredstva 

Prenos v 2011 

    
Min. za kulturo            88.493,35 81.380,21 7.113,14 
MZK-Območnost 23.000,00 22.510,75  489,25 
Občina Destrnik               9.088,94 8.474,70                  614,24      
Občina Dornava                         1.604,19 1.599,84                      4,35 
Občina Gorišnica                                         4.615,94 4.028,07                  587,87 
Občina Cirkulane 1.770,69 1.525,18 245,51 
Občina Hajdina                     7.616,68 6.635,92 980,76 
Občina Juršinci                                  5.505,31 5.006,73 498,58 
Občina Kidričevo                                   11.288,14               8.759,13                             2.529,01 
Občina Majšperk                                     6.394,00 5.287,24 1.106,76 
Občina Markovci                               8.714,71 6.420,73 2.293,98 
Občina Podlehnik                                         5.591,33 5.581,78 9,55 
Občina Ptuj                        76.529,35 63.189,77 13.339,58 
Občina Sv. Andraž                                   1.176,55 999,64 176,91 
Občina Trnovska v.                                 4.840,01 4.136,46 703,55 
Občina Videm                                7.559,48 6.481,18 1.078,30 
Občina Zavrč                                     3.259,06 2.756,11 502,95 
Občina Žetale                                   4.659,82 3.952,91 706,91 
Skupaj: 271.707,55 238.726,35 32.981,20 
 
V COBISS3/Nabava je bilo vnešenih in obdelanih 879 postavk dokumentov nakupa 
knjižnega in neknjižnega gradiva, 383 postavk serijskih publikacij vključno s pripravo 
novih naročil in 152 postavk darov. 
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Doseženi nakup gradiva po vsebinskih kriterijih je razviden iz statističnega prikaza 
prirasta knjižničnega gradiva v letu 2010. 
 
 
 
 
Poročilo o nabavi pripravila:                                         
Marija Jurgec                                                                 
 
 
Ptuj, 19. 01. 2011 
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PRILOGA 2: Ra čunovodsko poro čilo Knjižnice Ivana Potr ča 
za obdobje od 01. 01. 2010 − 31. 12. 2010 

 
 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je javni zavod s področja kulture, ki je bil ustanovljen za 
opravljanje javne službe in dejavnosti, ki se opravlja na način in pod pogoji kot javne 
službe oziroma za dejavnost v javnem interesu. 
 
Splošne računovodske usmeritve 
 
Poslovno leto v KIP je bilo enako koledarskemu letu in je trajalo od 01. 01. 2010 do 
31. 12. 2010. 
 
 
Temeljni predpisi, ki predpisujejo vodenje ra čunovodstva v KIP Ptuj, so: 
 
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253 114/2006- ZUE) 
2. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 
75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 114/06-4831 in 138/06, 112/09, 58/10, 104/10)          
3. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega    
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-483, 138/06, 120/07 ,112/09, 
58/10) 
4. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih (Uradni list RS, št. 45/05 in 114/06-4831, 138/06,120/07,48/09,58/10) 
5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/07, 124/08, 58/10, 60/10, popr., 104/10)  
6. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona 
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03) 
7. Slovenski računovodski standard 36 oziroma drugi slovenski računovodski 
standardi, če je tako določeno. 
8. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
2759, 110/02-5389, 127/06-5348 in 14/07-600) 
9. Pravilnik o računovodstvu, sprejet na svetu zavoda 
10. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti RS (Uradni list RS, št. 64/2001) 
11. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) Uradni list RS. št. 57/2008 
 
 
Osnove za izkazovanje ra čunovodskih izkazov 
 
Podatki v računovodskem izkazu temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih 
knjigah, vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in zgoraj 
navedenimi predpisi. Upoštevane so temeljne računovodske predpostavke: časovna 
neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka. 
Pri računovodskih usmeritvah pa so upoštevana osnovna računovodska načela: 
previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost. 
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Računovodski izkazi Knjižnice Ivana Potr ča Ptuj                                  
 
 
BILANCA STANJA 
                                                                         2010                            2009 
 
SREDSTVA   
A) Dolgoro čna sredstva in sredstva 
     v upravljanju                                 2.728 .730                  2.868.561 
___________________________________________________________________ 
- neopredmetena dolgoročna sredstva  
- opredmetena osnovna sredstva                2.588.923   2.750,822 
 
B) Kratkoro čna sredstva 139.807 117.739 
___________________________________________________________________  
 
- denarna sredstva v blagajni 559 582 
- dobro imetje pri bankah 54.268 47.775 
- kratkoročne terjatve do kupcev 233 199 
- dani predujmi 1.963 980 
- kratkoročne terjatve do uporabnikov 79.004 65.336 
- druge kratkoročne terjatve 2.994 1.770 
- aktivne časovne razmejitve 786 1.097 
 
AKTIVA SKUPAJ   2.868.537 2.986.300 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
 
A) Kratkoro čne obveznosti in pasivne 
     časovne razmejitve 155.912 108.273 
___________________________________________________________________ 
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih 69.154   67.496 
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 37.786 29.560 
- kratkoročne obveznosti iz poslovanja 12.935 11.014 
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov 170 203 
- pasivne časovne razmejitve 35.867  
 
 
B) Lastni viri in dolgoro čne obveznosti 2.712.625 2.878.027 
___________________________________________________________________ 
- dolgoročne pasivne čas.razmej. 1.593 7.505 
- obveznosti za opr. in neopr. o.s.       2.707.837 2.868.585 
- presežek prihodkov nad odhodki  3.195 1.937 
 
   
 
 
 
 
PASIVA SKUPAJ 2.868.537 2.986.300 
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   Pojasnila k BILANCI STANJA 
 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na 
dan 31. 12. tekočega leta in 31.12. predhodnega leta. 
 
I) SREDSTVA 
 
A) Dolgoro čna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
V poslovnih knjigah se za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva izkazujejo posebej nabavne vrednosti in posebej popravki 
vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica amortiziranja. V izkazu stanja so ta 
sredstva izkazana po neodpisani vrednosti, ki predstavlja razliko med nabavno in 
odpisano vrednostjo. 
Neodpisana vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev na dan 31. 12. 2010 znaša 2.728.730 €. Nominalna vrednost knjižničnega 
gradiva konec leta 2010 znaša 3.104.105 €. 
 
B) Kratkoro čna sredstva 
 
Denarna sredstva v blagajni so usklajena s sklepom o višini blagajniškega 
maksimuma, ki znaša 559,02 €. Dobroimetje pri banki oz. na žiro računu je imel 
zavod na dan 31. 12. 2010 v višini 54.268,49 €. 
Terjatve do kupcev v višini 232,95 € izhajajo iz računov in pogodb sklenjenih v 
decembru 2010, torej izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi 
plačane. 
Dani predujmi v višini 1.962,64 € so plačila dobaviteljem za knjige, ki bodo 
dobavljene tekom januarja 2011. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov so terjatve do občin v skladu s pogodbami o 
sofinanciranju dejavnosti, katerih je na dan 31. 12. 2010 bilo 78.858,64 €. Druge 
kratkoročne terjatve v višini 3.139,00 € so terjatve do Zavoda za zaposlovanje in 
občin za javna dela ter do drugih knjižnic v Sloveniji za izposojene knjige. 
Aktivne časovne razmejitve 786,30 € so kratkoročno odloženi stroški (odhodki) in 
vsebujejo zneske, ki ob nastanku še ne bremenijo dejavnosti zavoda in še ne vplivajo 
na poslovni izid zavoda (zavarovalne premije). 
 
 
II) OBVEZNOSTI 
 
A) Kratkoro čne obveznosti 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 69.154,57 € so obveznosti za plače 
december 2010, ki bodo poravnane 04. 01. 2011, in plače za JD, ki bodo poravnane 
15. 01. 2011. Za kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 37.785,77 € velja, da bodo 
poravnane tekom januarja in februarja 2011, odvisno od roka zapadlosti plačila. 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za dohodnino, prispevke in druge prejemke, 
kot so prehrana, prevoz na delo, kilometrina, premije dodatnega pokojninske 
zavarovanja, so znašale 12.934,96 €. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov so 
obveznosti do drugih knjižnic za izposojene knjige v znesku 169,45 €. Kratkoročne 
pasivne časovne razmejitve 35.866,77 € so sredstva, ki se prenašajo v naslednje 
leto. 
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B) Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 
 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj ima obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje  
 
                                     
MO Ptuj   2.707.837 €               
Presežek prih.   3.196 € 
Skupaj : 2.711.033 € 
 
  
 
Osnovna sredstva in amortizacija 
 
Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev do njihovega popolnega odpisa. Osnovna sredstva se amortizirajo 
posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun amortizacije. 
 
Osnovna sredstva kulturnega, umetniškega in zgodovinskega pomena se ne 
amortizirajo.  
 
Drobni inventar, z dobo uporabnosti nad enim letom in vrednostjo nad 100 evrov in 
pod 500 evri, se odpiše enkratno v celoti ob nabavi (sem sodi tudi knjižnično 
gradivo). Drobni inventar, z dobo uporabnosti nad enim letom in vrednostjo pod 100 
evri, se knjiži direktno na material in ob prenosu v uporabo na stroške, vendar imamo 
za ta drobni inventar zagotovljeno izven knjigovodsko količinsko evidenco.  
Za osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami rednega odpisa, v letu 2010 
veljajo naslednje stopnje: 
 
 
 
Naziv osnovnega sredstva    letna stopnja odpisa 
 
Zgradbe 3 % 
Pohištvo 12 % 
Druga oprema 20 % 
Avtobusi − bibliobus 15 % 
Kombi vozila 20 % 
Oprema za ogrevanje, ventilacijo in vzor. prost. 20 % 
Ostala oprema 20 % 
Računalniki 50 % 
Druga računalniška oprema 25 % 
Neopredmetena sredstva ‒ program. oprema 20 % 
Ostale pravice 10 % 
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Pri obračunu amortizacije je bilo upoštevano navodilo o načinu in stopnjah rednega 
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. V 
letu 2010 je celotna amortizacija  znašala 174.194,12 €, od tega je bila v znesku 
163.911,12 € pokrita v breme sredstev, prejetih v upravljanje, in 10.283,00 € v breme 
lastnih sredstev. 
 
 
Nakup knjižničnega gradiva je bil v letu 2010 osnovni vir pridobivanja in 
dopolnjevanja knjižničnega gradiva poleg prejetih darov in obveznih izvodov. V letu 
2010 smo prejeli 245.488,39 € za nakup gradiva. Iz leta 2009 smo v leto 2010 
prenesli 26.219,16 € neporabljenih sredstev. Za celoten nakup knjižničnega gradiva 
smo v letu 2010 porabili 238.726,35 €. V leto 2010 prenašamo 32.981,20 €. 
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PRIHODKI IN ODHODKI OD 01. 01. 2010–31. 12. 2010 
 
 
 
 
 

  Naziv Realizacija 
2010 

Plan 
2010 

Realizacija  
2009 

Indeks 
½ 

Indeks 
1/3 

PRIHODKI OBČINE 891.432 912.576 902.009 97,69 98,83 
Ptuj 597.753 597.753 590.137 100,00 101,30 

Destrnik 19.787 19.787 20.665 100,00 95,76 

Dornava                          * 21.144 21.144 15.278 100,00 138,40 

Gorišnica 18.094 18.094 18.094 100,00 100,00 

Hajdina 23.725 23.725 23.352 100,00 101,60 

Juršinci 18.376 18.376 19.182 100,00 95,80 

Kidričevo 55.832 55.832 55.094 100,00 101,34 

Majšperk 27.475 27.475 28.844 100,00 95,26 

Markovci 28.000 28.000 28.000 100,00 100,00 

Podlehnik 14.511 14.511 15.600 100,00 93,02 

Sveti Andraž 3.833 3.833 3.663 100,00 104,65 

Trnovska vas 9.788 9.788 10.061 100,00 97,29 

Videm 37.732 37.732 36.788 100,00 102,57 

Zavrč 11.210 11.210 10.995 100,00 101,96 

Žetale 9.967 9.967 11.465 100,00 86,94 

Cirkulane 15.349 15.349 14.791 100,00 103,78 
PRIHODKI − 
SPONZORSTVO 0 0 0 0 0 
Prihodki sponzorstvo 0 0 0 0 0 

Prihodki − dotacije 0 0 0 0 0 

JAVNA DELA OB ČINE 11.472 11.400 7.935 100,64 144,58 
Javna dela občine 11.472 11.400 7.935 100,64 144,58 
JAVNA DELA ZAVOD ZA 
ZAP. 44.127 49.150 21.974 89,79 200,82 

Javna dela Zavod za 
zaposlovanje 44.127 49.150 21.974 89,79 200,82 
SREDSTVA ZAVODA ZA 
ZAPOSLOVANJE 288  0 157 0 183,44 
Zavod za zaposlovanje − 
zdravniški pregled 288 0 157 0 183,44 
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  Naziv Realizacija 
2010 

Plan 
2010 

Realizacija  
2009 

Indeks 
½ 

Indeks 
1/3 

SREDSTVA MK ZA 
PROJEKTE 60.101 60.101 66.157 100,00 90,85 

Sredstva MK za projekte 60.101 60.101 66.157 100,00 90,85 

LASTNI PRIHODKI 75.125  55.000 54.754 136,30 137,21 
Prihodki od fotokopij 2.242 2.400 2.426 93,42 92,42 

Prihodki od članarin 25.408 25.600 25.285 99,25 100,49 
Prihodki od opominov     
in zamudnin 20.653 22.800 22.613 90,59 91,34 

Prihodki od 
medknjižnične izposoje 1.879 1.950 1.906 96,36 98,59 

Prihodki od članskih 
izkaznic 685 780 767 87,83 89,31 

Prihodki od prodaje 
materiala 1.468 1.470 1.207 99,87 121,63 

Prihodki donacije 1.277 0 550  0 232,19 

Prihodki stari zapisi 22.790 0 0 0 0 
OBRESTI, IZREDNI  
PRIHODKI 2.554 350 5.338 729,72 47,85 
Obresti, izredni prihodki 2.554 350 5.338 729,72 47,85 

SKUPAJ PRIHODKI 1.085.099  1.088.577 1.058.324 99,69 102,53 
         

ODHODKI        
PLAČE IN OSEBNI 
PREJEMKI 867.775 853.638 839.338 101,66 103,39 

Bruto plače redno 
zaposleni 620.809 618.104 632.806 100,44 98,11 

Bruto plače javna dela 46.126 45.000 21.356 102.51 215,99 

Regres 24.912 24.220 23.912 102,86 104,19 

Prevoz na delo redno 
zaposlenih 14.391 15.046 15.949 95,65 90,24 
Prehrana redno 
zaposlenih 23.457 24.900 24.457 94,21 95,92 
Jubilejne 
nagrade/odpravnine 13.080 11.000 1.011 118,91 1293,77 

Prehrana javna dela 4.391 4.803 2.517 91,43 174,46 

Prevoz javna dela 2.542 2.800 2.577 90,79 98,65 

Prispevki redno zaposleni 98.005 99.514 99.581 98,49 98,42 

Prispevki javna dela 7.440 7.245 3.448 102,70 215,78 

Premije KAD 12.622 11.006 11.724 114,69 107,66 
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  Naziv Realizacija 
2010 

Plan 
2010 

Realizacija  
2009 

Indeks 
1/2 

Indeks 
1/3 

PROGRAMSKI 
MATERIALNI STROŠKI 84.247  87.244 88.154 96,57 95,57 

Material: pisarniški, 
čistilni, drobni inventar 10.971 9.900 9.978 110,82 109,96 

Stroški prireditev 6.386 9.500 9.534 67,23 66,99 

Oprema knjižnega 
gradiva (folije, nalepke) 12.079 7.980 7.611 151,37 158,71 

Storitve  11.222 12.014 16.787 93,41 66,85 

Poštnina, telefon 15.433 14.894 13.622 103,62 113,30 

Strokovno izobraževanje 5.853 6.437 6.267 90,93 93,40 

       

Dnevnice, potni stroški, 
kilometrine 4.100 5.953 3.998 68,88 102,56 
Stroški plačilnega 
prometa 659 1.033 988 63,80 66,71 

Stroški odvetnikov, 
notarjev 752 0 120 0 626,71 

Amortizacija 5.724 6.000 6.391 95,40 89,57 

Drugi stroški 11.068 13.633 12.859 81,19 86,08 

Investicijski odhodki 0 10.000 0 0 0 
SPLOŠNI MATERIALNI 

STROŠKI 120.544 125.928 118.240 95,73 101,95 

Voda, odvoz smeti, 
komunalne storitve 2.141 2.070 1.594 103,43 134,32 

Stroški ogrevanja 20.961 24.995 22.218 83,87 94,35 

Električna energija 14.548 18.370 17.413 79,20 83,55 

Stroški vzdrževanja 
objekta 7.122 9.959 8.723 71,52 81,65 

Varovanje objekta 5.432 3.200 3.017 169,75 180,05 
Vzdrževanje opreme za 
knjižnično dejavnost 9.195 8.710 7.342 105,57 125,24 
Vzdrževanje računalnikov 
in komunikacijske 
opreme 6.691 5.600 6.610 119,49 101,23 

Storitve čiščenja 42.115 44.378 39.474 94,91 106,70 

Zavarovanje opreme 2.726 3.200 6.510 85,19 41,88 

Stavbno zemljišče 5.446 5.446 5.339 100,00 102,01 

Računovodske storitve      

Revizorske storitve 2.376 0 0 0 0 
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  Naziv Realizacija 
2010 

Plan 
2010 

Realizacija  
2009 

Indeks 
½ 

Indeks 
1/3 

DELOVANJE 
BIBLIOBUSA 9.337  10.267 10.654 90,95 87,64 
Stroški bibliobusa 9.337 10.267 10.654 90,95 87,64 

        

ODHODKI SKUPAJ 1.081.903  1.087.077 1.056,386 99,53 102,42 
   
  
 
PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI                    3.195,53 €                   
 
 
 
Pojasnila prihodki: 
 
Celotni prihodek skupaj je dosegel 1.085,099 €, kar je za 2,53 % več v primerjavi z 
letom prej. 
 
 
V strukturi prihodkov so najvišji prihodki občin, ki se v primerjavi s preteklim letom 
niso povišali, saj nam občina Dornava kljub podpisani pogodbi in potrjenih IOP 
obrazcih ni mogla zagotoviti sredstev. Skladno z dogovorom bo občina Dornava 
zagotovila sredstva za leto 2010 v proračunu za 2011 /že realizirano/. Ostale občine 
pa se približujejo pogodbenim zneskom in nekaj še po normativih. 
S prihodki Ministrstva za kulturo za projekte (območnost) so bili pokriti izdatki za 
izobraževanje, plače in osebne prejemke ter stroške kulturnih prireditev, ki so 
povezani s projekti OOK (razstave, delavnice). 
Prihodki za javna dela se zaradi spremembe zakonodaje in finančne krize ne 
pokrivajo v celoti, zato smo morali pokriti izdatke za te namene, in sicer 15,69 % iz 
lastnih sredstev. Lastni prihodki so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 
37,21 %. 
 
 
Pojasnila odhodki : 
 
Skupni odhodki dosegajo 1.081,903 € in so v primerjavi s prejšnjim letom višji za 
2.42 %. 
 
 
Pojasnila stroški dela 
 
Stroški dela so v letu 2010 znašali 867.775 € in predstavljajo v strukturi vseh 
odhodkov 80,21 %. Poleg 29 redno zaposlenih smo v letu 2010 zaposlili še 4 
delavce, in sicer dva za izvajanje knjižnično manipulativnih del, ter poslovnega 
sekretarja in knjigoveza. Dve delavki sta se v letu 2010 upokojili. Prav tako je bilo 
preko javnih del zaposlenih povprečno 6 oseb. 
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Pojasnila k stroškom materiala in storitev: 
 
Material se evidentira direktno na stroške, ker v knjižnici ni potrebe po organizirani 
skladiščni službi. Material se nabavlja na osnovi mesečnih pisnih potreb posameznih 
oddelkov in odobritve vodstva. 
Že nekaj let so v strukturi odhodkov najvišji izdatki za storitve čiščenja poslovnih 
prostorov stavbe ter stroški ogrevanja in električne energije, kar je primerljivo z letom 
2009. 
 
 
POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna in znaša  3.195,53 €. 
 
 
NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2010 
 
Nabavljena je bila naslednja oprema v skupni vrednosti 36.524,26 € 
 

- OMARA ICONOTHECA VALVASORIANA 3.432.00 € 
- KOVINSKI KNJIŽNI REGALI 2.664.00 € 
- LINKSYS SWITCH SRW224G4P 24 PORTNI     429,01 € 
- KLIMA NAPRAVA CS/CU-RE 12 JKX INVERTER 1.492,80 € 
- KLIMA NAPRAVA CS/CU-RE 12 JKX INVERTER 1.492,80 € 
- KLIMA NAPRAVA CS/CU-RE 12 JKX INVERTER 1.492,80 € 
- LICENCE ZA DOSTOP DO STREŽNIKOV 2010 88,79 € 
- TISKALNIK TERMALNI STAR TSP654C 274,38 € 
- TISKALNIK TERMALNI STAR TSP654C  274,38 € 
- OZVOČENJE V RAZSTAVIŠČU  3.851,12 € 
- PROJEKTOR XGA 3200 ANSLI LM DLP 959,80 € 
- PLATNO NA ELEKTRIČNI POGON 300X220 749,00 € 
- DEVELOP INEO+220 BARVNI FOTOKOPIRNI STROJ 3.791,86 € 
- RAČUNALNIK HP PROBOOK 4720S 815,78 € 
- RAČUNALNIK HP PROBOOK 4720S 815,78 € 
- RAČUNALNIK HP PROBOOK 4720S 815,78 € 
- RAČUNALNIK HP PROBOOK 4720S 815,78 € 
- LICENCE ZA RAČUNAL. SNGL OL NL ACADEM  293,16 € 
- OZVOČENJE V LEPOSLOVNI DVORANI 3.213,45 €  
- LASERSKI TISKALNIK HP LASERJET P1102 100,00 € 
- LASERSKI TISKALNIK HP LASERJET P1102 100,00 € 
- LASERSKI TISKALNIK HP LASERJET P1102 100,00 € 
- TISKALNIK HP LJ P1606DN 230,00 € 
- MONITOR LCD PHILIPS 19B1CB 159,25 € 
- RAČUNALNIK PC HP PRO 3120 MT 595,12 € 
- KAMERA BARVNA 1/3* 470 TVL 389,76 € 
- KAMERA BARVNA 1/3* 470 TVL 389,73 € 
- TALNA OBLOGA TAFTIRANA  SCENARIO SIVA 6.697,92 € 
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Sredstva so bila nabavljena iz sredstev Ministrstva za kulturo, presežka prejšnjih let 
ter lastnih sredstev. 
 
 
V Ptuju, 16. 02. 2011 
 
 
Pripravila:                                                                                           Direktor: 
 
Biserka Ciglar                                                                             mag. Matjaž Neudauer 
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PRILOGA 3: Sklep sveta zavoda KIP 

 
 
 
 
 
 
 
Svet zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je na 13. redni seji dne 22. 2. 2011 
obravnaval Poročilo o delu knjižnice za leto 2010 in sprejel naslednji 
 
 

s k l e p : Svet zavoda je sprejel Poročilo o delu Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 
2010 v predloženi obliki in vsebini. 

 
 
 
 
 
 
 
 Predsednik sveta zavoda KIP 
 Mirko Kekec l.r. 
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