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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 2011 z odločbo Ministrstva za kulturo (št. odločbe 612-
173/2010/41 z dne 18. 8. 2011) 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 2007. Ocene, ki smo jih prejeli na naslednjih področjih, so: 
     -  osrednja knjižnica − 2. kategorija razvitosti (srednje razvita knjižnica), ker 
 dosegamo 71,9 % predpisanih minimalnih pogojev: obseg gradiva 91,5 %, 
 izbor gradiva 60 %, strokovna ureditev gradiva 100 %, strokovno usposobljeni 
 delavci 90,6 %; 
     -  krajevna knjižnica − 2. kategorija razvitosti (srednje razvita knjižnica), ker smo 
 dosegli 86,6 % predpisanih minimalnih pogojev: obseg gradiva 92,6 %, izbor 
 gradiva 60 %, strokovna ureditev gradiva 100 %, strokovno usposobljeni 
 delavci 93,7 %; 
     -  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, 



 6 

- zagotavlja storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami, 
- 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 2011 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 v svetu zavoda potrebno zagotoviti zastopanost delavcev zavoda. 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 102 z dne 11. 12. 2009. 

 

 
 

Predstavitev knjige: Najtišje ure 
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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 (Ur. l. RS, št. 9/2004 in 

spremembe), 
- 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 petih 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 2011 se je svet sestal na štirih rednih in eni korespondenčni seji. 
 
Svet zavoda je seznanil, obravnaval in sprejel: Strateški načrt knjižnice za obdobje 
2011−2016, Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja KIP, se seznanil s sklepom o 
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določitvi strateške ocene ministra za kulturo o pozicioniranju javnega zavoda 
Knjižnice Ivana Potrča Ptuj z vidika dolgoročne kulturne politike in vpetosti v 
slovenski kulturni prostor, Poročilo o inventuri za leto 2010, Poročilo o popisu 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja nad enim 
letom uporabnosti, Poročilo o popisu denarnih sredstev v blagajni, na računu in o 
popisu terjatev in obveznostih za leto 2010, Poslovno poročilo knjižnice za leto 2010, 
Finančni načrt in program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za 
leto 2011, ocenil delo direktorja za leto 2010, soglašal z izplačilom dela plače za 
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2010, soglašal 
z odpisom terjatev do uporabnikov, ki so nastale pred 31. 3. 2008 in katerih višina ni 
presegala 40 evrov, se seznanil s Poročilom o adaptaciji Mladinskega oddelka, 
Programom dela in finančnim načrtom za leto 2012, Programom izvajanja nalog OOK 
za leto 2012 ter Dokumentom o nabavni politiki KIP, soglašal s Spremembami in 
dopolnitvami Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Ivana Potrča Ptuj in 
sprejel cenik Knjižnice Ivana Potrča za leto 2012. 

 

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 2011 sestal na dveh sejah, kjer se je seznanil, obravnaval 
ter se strinjal, da Poročilo o delu za leto 2010 predlaga svetu zavoda v potrditev, prav 
tako pa je podal tudi pozitivno mnenje na Program dela Knjižnice Ivana Potrča za 
leto 2012 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 2011 sestal osemkrat 
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. 
Zapisniki so arhivirani v tajništvu, po en izvod pa vsakič prejmejo tudi vodje oddelkov. 
 

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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3 KADROVSKI KAZALCI 

3.1 Število zaposlenih 

Ob koncu leta 2011 je bilo v knjižnici zaposlenih 34 delavcev. 31 delavcev je bilo 
redno zaposlenih za nedoločen čas, za določen čas 1 delavec, in sicer manipulant, 2 
delavki pa sta bili zaposleni preko programa javnih del. 
 

3.2 Spremembe med letom 

Dvema delavkama iz programa javnih del iz Mestne občine Ptuj in občine Hajdina se 
je ob koncu leta iztekla pogodba, z enim delavcem, manipulantom iz programa javnih 
del, pa smo po poteku podaljšane pogodbe iz programa javnih del dne 30. 6. 2011 
sklenili pogodbo za določen čas do 31. 12. 2011. Do sprememb med letom 2011 je 
prišlo tudi 10. novembra, ko smo sporazumno prekinili 4 pogodbe za določen čas in 
jih nadomestili s pogodbami za nedoločen čas, in sicer za poslovnega sekretarja, 
bibliotekarko VII/1 in dva manipulanta, za kar smo pridobili tudi soglasje sveta zavoda 
Knjižnice Ivana Potrča Ptuj ter Mestne občine Ptuj. 
 
V knjižnici je bila formalna izobrazbena struktura redno zaposlenih za nedoločen čas 
naslednja: 

Stopnja izobrazbe Število zaposlenih 
VIII   1 
VII 11 
VI 4 
V 12 
IV 2 
II 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preglednica in graf št. 1:  Formalna izobrazbena struktura 
 

3.3 Štipendisti in pripravniki 

V letu 2011 nismo imeli ne štipendistov in ne pripravnikov. 
 

Formalna izobrazbena struktura

VI; 4; 
13%

V; 12; 
38%

VII; 11; 
34%

II; 2; 6%
VIII; 1; 

3%

IV; 2; 6% VIII

VII

VI

V

IV

II
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3.4 Invalidne osebe 

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj ima en redno zaposlen delavec priznano 70 % 
invalidnost, en redno zaposlen 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 13 udeležencev javnih del. V letu 2011 smo imeli podpisane 
pogodbe za eno osebo z Mestno občino Ptuj ter občinama Hajdina in Podlehnik. 
Tako smo imeli večino leta le 3 javne delavce. Oddali smo tudi prijavo za projekt 
javnih del za leto 2012, v katerem bomo imeli vključeni 2 osebi iz tega naslova. 

 

3.6 Število zaposlenih po ob činah 

Od 34 zaposlenih ima stalno bivališče v MO Ptuj (18 delavcev), preostali pa so iz 
občin: Majšperk (2 delavca), Dornava (1 delavec), Trnovska vas (1 delavec), 
Markovci (2 delavca), Destrnik (1 delavec), Cirkulane (1 delavec), Kidričevo (2 
delavca), Podlehnik (2 delavca), Juršinci (1 delavec), Videm pri Ptuju (1 delavec), 
Hajdina (2 delavca). 
 

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 2011 posvetili skrb predvsem temu, da je en udeleženec javnih 
del prešel v drugo obliko zaposlitve za določen čas (za pol leta) in s tem študijskemu 
oddelku zagotovili kvalitetno in usposobljeno pomoč tudi za prvo polovico leta 2011. 
Za nedoločen čas pa smo zaposlili 4 zaposlene, in sicer poslovnega sekretarja, 
bibliotekarko VII/1 in dva manipulanta, za kar smo pridobili tudi soglasje sveta zavoda 
Knjižnice Ivana Potrča Ptuj ter Mestne občine Ptuj, ki ta delovna mesta financira. 
 
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. 
 
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. 
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4 DELO V JAVNEM ZAVODU 

4.1 Notranja organizacija dela  

Knjižnica Ivana Potrča je bila v letu 2008 skladno z Odlokom o ustanovitvi notranje 
razdeljena na oddelke, in sicer: 
     -   Študijski oddelek 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, 
     - knjižni sejem Frankfurt po Frankfurtu (Filipič, Jurgec, Plajnšek), 
     - sestanek knjižnic pobratenih mest, obisk iz Ohrida (Neudauer, Filipič, Kmetec-
 Friedl), 
     - obisk v knjižnici pobratenih mest v Burghausenu (Filipič), 
     - udeležba na ARNES konferenci SIRIKT 2011, Kranjska Gora (Knez, 
 Šalamon), 
     - informacijska pismenost ZBDS (Knez), 
     - udeležba na COBISS konferenci, Maribor (Knez, Šalamon, Doberšek), 
     - uporaba programske opreme COBISS3/Medknjižnična izposoja (Koražija, 
 Vodopivec), 
     - udeležba na seminarju z delavnico Organizacija in vodenje bralnih srečanj za 
 odrasle (Koražija, Klemenčič, Doberšek, Plajnšek), 
     - udeležba predstavitve baze GVIN, KIP (Sajko, Toš, Plajnšek, Jurgec), 
     - udeležba na predstavitvi portala dLib 15. 2. (Sajko, Šalamon, Zmazek, Rimele, 
 Mesarič, Toš, Plajnšek, Jurgec, Vodopivec, Kmetec-Friedl), 
     - simpozij o ustvarjalnosti in življenju Kristine Brenkove, Ljubljana (Rimele), 
     - strokovno posvetovanje ZBDS – Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje, 
 Maribor (Sajko, Mrgole - Jukič, Klemenčič), 
     - obisk slovenskega knjižnega sejma, Ljubljana (Jurgec, Sajko, Klemenčič, 
 Petek, Vodopivec), 
     - udeležba na tečaju COBISS3/Inventura, IZUM (Šalamon, Kmetec-Friedl, 
 Doberšek), 
     - strokovna ekskurzija v knjižnico Radovljica (zaposleni KIP), 
     - udeležba na predavanju Drobni tiski v knjižničnih zbirkah, UKM (Petrovič, 
 Zmazek), 
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     - udeležba na posvetu Promocija pisne kulturne dediščine, Koper (Petrovič,   
 Zmazek), 
     - izobraževalno srečanje sodelavcev portala Kamra (Petrovič, Zmazek), 
     - sestanek delovne skupine za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic, NUK 
 (Petrovič), 
     - konferenca Partnerska mesta v organizaciji Ljudske univerze Ptuj (Petrovič, 
 Radej), 
     - Urbane brazde, srečanje s predstavniki EPK v Mestni občini Ptuj (Petrovič), 
     - strokovno srečanje Knjižnica − igrišče znanja in zabave, Otočec (Petrovič), 
     - tečaj Katalogizacija antikvarnega gradiva, NUK (Petrovič, Zmazek), 
     - pravljična šola, Tržič (Klemenčič, Toš), 
     - pravljični dan s pravljično šolo v Mariborski knjižnici (Toš), 
     - sestanki koordinatorjev OOK (Doberšek), 
     - rastem z e-viri – učinkovita uporaba podatkovnih zbirk, Ljubljana (Doberšek), 
     - knjižnične storitve za slepe in slabovidne, Ljubljana (Doberšek), 
     - posvet o sestavljanju letnih poročil za določene uporabnike enotnega 
 kontnega načrta, Maribor (Ciglar), 
     - posvet in priprave na letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 
 negospodarstva in novosti v predpisih, Maribor (Ciglar), 
     - seminar Napredovanje v plačne razrede in ocenitev za napredovanje v letu 
 2011 po zakonu o interventnih ukrepih na plačnem področju v javnem 
 sektorju, Maribor (Ciglar), 
     - pregled poročil o delu − statistika, NUK (Doberšek, Radej), 
     - občni zbor Društva Slovenska sekcija IBBY, Ljubljana (Klemenčič), 
     - kulturni bazar 2011, Ljubljana (Klemenčič), 
     - udeležba na 35. obletnici Bibliobusne službe Zagrebške knjižnice, Zagreb 
 (Mrgole - Jukič), 
     - srečanje potujočih knjižnic, Koper (Mrgole - Jukič), 
     - strokovna ekskurzija Potujoče knjižnice v Švico (Mrgole - Jukič, Vrečar), 
     - srečanje mladinskih knjižničarjev, Grosuplje (Klemenčič, Toš), 
     - strokovne srede oz. srečanja mladinskih knjižničarjev (Klemenčič, Frangež, 
 Rimele, Mesarič, Toš), 
     - seja programskega in organizacijskega odbora za pripravo strokovnega 
 posvetovanja ZBDS 2011, Maribor (Klemenčič), 
     - vaje iz katalogizacije knjižnega gradiva, NUK (Radej), 
     - opravljanje bibliotekarskega izpita za naziv bibliotekar, NUK (Radej), 
     - seje strokovnega sveta OKC (Neudauer), 
     - seje UO in NO Združenja splošnih knjižnic (Neudauer) 
     - seja Nadzornega sveta domoznanskega spletnega portala Kamra, Celje 
 (Neudauer), 
     - seje Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, Ljubljana (Neudauer), 
     - predstavitev projektov EPK, Maribor (Neudauer, Petrovič), 
     - dan slovenskih knjižničarjev − semenj idej, Žalec (Neudauer, Doberšek), 
     - zaključek bralne značke v knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož (Neudauer),
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4.3 Knjižni čno gradivo 
 

4.3.1 Prirast gradiva 

Knjižnica pridobiva gradivo z nakupom, obveznim izvodom, darovi, zamenjavo in tako 
imenovanim starim fondom. Med gradivo spadajo monografske in serijske 
publikacije, glasbeni tiski, neknjižno gradivo, AV-gradivo, igrače, drobni tiski, 
multimedijsko gradivo in drugo gradivo.  
 
Pri pridobivanju novega gradiva se upošteva osnovni standard 200 enot knjižnega 
gradiva na 1000 prebivalcev, za nas kot osrednjo območno knjižnico pa velja 
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. 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 smo 
takšno gradivo, omenjeno v prejšnjem stavku, uvrstili in obravnavali kot 
darove, saj smo na to bili opozorjeni na seminarju iz statistike v NUK-u že leta 
2010. 

 
- 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 2011 smo si zagotovili skupaj s prenosom iz leta 
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2010 266.671,76 evrov, porabili smo 243.004,84 evrov, v leto 2012 pa za nakup 
gradiva prenašamo 23.666,92 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 88.204 evrov, iz 
razpisa ministrstva za izvajanje območnih nalog 16.147 evrov, s strani občin pa 
skupaj s prenosom iz predhodnega leta 162.320,76 evrov.  
 
Nabavno politiko vodimo v skladu s priporočili naslednjih dokumentov: Pravilnik o 
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS št. 73/03), 
Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), 
Nacionalni program za kulturo (2008−2011), Pravilnik o osrednjih območnih 
knjižnicah (Ur. l. RS št. 88/03), Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ivana Potrča Ptuj (Ur. l. 
RS, št. 9/04 in spremembe) in Strateški načrt razvoja Knjižnice Ivana Potrča 
2011−2016.  
 
3. 10. 2011 smo izdali tudi uradno listino Dokument o nabavni politiki, št. delovodnika 
475/2011, ki ga bo knjižnica stalno spremljala in dopolnjevala. Posodabljanje 
dokumenta o nabavni politiki bo vključevalo spremembe v poslovanju knjižnice in 
njenem okolju. Sovpadalo bo tudi s posodabljanjem strategije razvoja knjižnice. 
 
Razdelitev porabljenih sredstev za nakup gradiva je naslednja: 
 

knjige in neknjižno gradivo 215.947,20 
serijske publikacije 20.565,40 
razglednice v Domoznanskem oddelku 570,00 
igralni pripomočki v Mladinskem oddelku 1.117,90 
vezava publikacij 384,00 
IUS-INFO in FIND-INFO naročnina 1.411,47 
el. dostop arhiva Večer 730,01 
dostop do poslovnega spleta GVIN.com 2.278,86 

 

4.3.2 Prirast gradiva po oddelkih 

Oddelek Prirast 
Študijski oddelek 8.317 
Mladinski oddelek 3.092 
Potujoča knjižnica 3.564 
Domoznanski oddelek 342 
SKUPAJ 15.315  
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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 10.626 1.808 489 145 48 0 13.116 
serijsko      396    368  107 0  15 0  886 
neknjižno 980  234      55     22   22   0  1.313 
SKUPAJ 12.002  2.410 651 167 85 0 15.315 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

monografsko

serijsko

neknjižno

 
Preglednica in graf št. 3: Prirast gradiva po vrstah gradiva in načinu dobave 

 
Prirast gradiva zbirke dr. Štefke Cobelj: 
 

 dar drugo  SKUPAJ  
monografsko 2.566 0 2.566 
serijsko 266 0 266 
neknjižno 28 0 28 
SKUPAJ 2.860  0 2.860 

Preglednica in graf št. 2: Prirast gradiva po oddelkih 
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4.3.4 Prirast gradiva – primerjava po letih 

 
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Prirast gradiva 16.766 16.774 
(19.066*) 

17.368 17.622 15.686 15.315 
(18.175*) 

 
Skupaj z zbirko dr. Štefke Cobelj znaša prirast gradiva v letu 2011 18.175* enot. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Preglednica in graf št. 4: Prirast gradiva – primerjava po letih 
 
V letu 2011 knjižnica beleži nižji prirast gradiva kot v predhodnem letu. Prirast 
gradiva se je v letu 2011 glede na prejšnje leto zmanjšal iz 15.686 na 15.315 (2,37 
%). Vendar če upoštevamo še gradivo iz zbirke dr. Štefke Cobelj, se je prirast zelo 
povečal in znaša kar 18.175 enot gradiva.  
 
Knjižnica skrbi za širok izbor knjižničnega gradiva. Gradivo naj bi zadostilo potrebam  
uporabnikov knjižnice po informacijah, izobraževanju, znanstvenem delu, 
raziskovanju, kulturi in razvedrilu.  
 
Pri izboru gradiva upoštevamo različne uporabnike, od posameznikov, skupin in 
organizacij v okolju, ki ga naša knjižnica pokriva, in širše (medknjižnična izposoja).  
 
Nabavljamo tudi tujo strokovno in leposlovno literaturo. Večje število gradiva smo tudi 
v letu 2011 nabavili na prodajno-razstavnih sejmih, kot sta Bologna po Bologni 
(nagrajeno mladinsko in otroško literaturo) in Frankfurt po Frankfurtu (strokovno 
literaturo za odrasle).  
 
Del sredstev za nakup smo namenili gradivu za uporabnike s posebnimi potrebami in 
osebam z motnjami branja. 
 
Ministrstvo za kulturo in občine (ustanoviteljice in pogodbenice) ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za nakup gradiva po normativih, zato je nakup potekal v obsegu in 
ob stalnem spremljanju prejetih finančnih sredstev.  
 
Redni nižji prirast gradiva je torej  posledica zmanjšanja finančnih sredstev za nakup 
in cen knjig, ki so bile višje, pa vendar smo dosegli večji nakup gradiva kot leto prej 
zaradi ugodnih popustov in plačilnih pogojev pri dobaviteljih. 
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Padec prirasta beležimo pri obveznem izvodu (v letu 2011 2.410 enot, v letu 2010 
2.594) in pri starem fondu, saj je bil proces redigiranja starih zapisov v letu 2010 
praktično zaključen. 
 
Nakup gradiva v letu 2011 znaša 12.002 enoti, v letu 2010 pa je bil 11.944 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 201,4 izvodov knjig (monografskih in serijskih publikacij) na 
1000 prebivalcev in 18,9 izvodov neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev. 
 
S sredstvi Ministrstva za kulturo smo kupili 3.519 enot gradiva, s sredstvi za izvajanje 
območnih nalog 374 enot, 7.662 enot pa smo kupili s sredstvi občin. 
 
Poleg rednega priliva domoznanskega gradiva (monografske in serijske publikacije, 
drobni tiski) smo v letu 2011 z nakupom od privatnih zbiralcev odkupili še 49 
razglednic z motivi Ptuja in Ormoža z okolico. Vse razglednice so bile digitalizirane in 
so uporabnikom na voljo v digitalni obliki v čitalnici knjižnice, delno tudi na portalu 
Kamra. 
Od ZRS Bistra Ptuj smo prevzeli 51 raziskovalnih nalog osnovnih in srednjih šol, ki so 
nastale leta 2011. 
 
V letu 2011 je ptujska knjižnica po dogovoru med direktorjem Matjažem 
Neudauerjem in Miho Remcem v trajno hrambo prevzela njegovo zapuščino, ki sta jo 
na njegovem domu v Ljubljani 29. novembra prevzeli Mira Petrovič in Darja Plajnšek. 
Melita Zmazek je pripravila prevzemni zapisnik, gradivo uredila in arhivirala v 11 
arhivskih škatel.  
 
Knjižnica je v hrambo prevzela tudi zapuščino Lojzeta Petroviča, izbrano gradivo je 
na njegovem domu v Ptuju prevzela Mira Petrovič. Gradivo še ni dokončno urejeno, 
prevzemni zapisnik je še v pripravi. 
 
Med ostalimi pridobitvami velja posebej izpostaviti nakup tretjega zvezka 
slovenskega prevoda  Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske (projekt bo zaključen 
leta 2013) in prestižne izdaje knjige Neskončni Leonardo v vrednosti 2.600 evrov. 
 

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 delo obdelave gradiva opravljata dve delavki. Tudi v letu 
2011 je štiri dni v tednu v oddelku delo opravljala delavka iz oddelka nabave. 
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Dve delavki imata aktivno licenco za kreiranje zapisov v COBISS2/Katalogizacija, ki 
vse gradivo katalogizirata, manipulantka/knjižničarka pa je za polovični delovni čas 
na razpolago v Študijskem oddelku na izposoji. V Oddelku obdelave obdelujemo tudi 
članke ter bibliografije raziskovalcev. Oddelek obdelave skrbi, da je knjižnično 
gradivo obdelano strokovno in ažurno ter posredovano uporabnikom. 
 
V oddelku tvorimo zbirko knjižničnega gradiva − knjižnični katalog z namenom 
zagotavljanja posameznikom in skupinam dostopnost in uporabo v okviru 
standardov, ki jih določa Zakon o knjižničarstvu. Zakon določa strokovne osnove za 
delovanje nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema, kot so: standardizirana 
in vzajemna obdelava knjižničnega gradiva in enotno vodenje katalogov. Pogoj za 
izvedbo pa so ustrezno usposobljeni strokovni delavci za vzajemno katalogizacijo in 
računalniška in komunikacijska povezanost knjižnic. 
 
Skozi vse leto poteka v oddelku obdelava knjižničnega gradiva: monografskih 
publikacij, neknjižnega gradiva in tudi periodike. Gradivo je obdelano strokovno in v 
skladu s katalogizacijskimi pravili. Dvakrat letno naše delo preverjata inštituciji IZUM 
in NUK. 
 
Ažurno obdelujemo nakupljeno in podarjeno gradivo, gradivo iz obveznega izvoda in 
gradivo, ki ga pridobimo z zameno. Sproti katalogiziramo tudi knjižno in neknjižno 
gradivo, katerega zapis še ni v vzajemni bazi. 
 
V okviru redigiranja starih zapisov smo odpisali nekaj tuje literature (gre za tuje 
romane), katerih zapisov ni v vzajemni bazi. Nekaj teh tujih romanov smo že na novo 
katalogizirali in gradivo vrnili v knjižnični katalog. Za obdelavo je ostalo le še manjše 
število romanov (približno 30). 
 
Katalogiziramo tudi članke, izdelujemo in ažuriramo bibliografije raziskovalcev iz 
našega področja. 
V Oddelku obdelave smo pričeli z vnašanjem gradiva v katalog, ki je bilo ob inventuri 
leta 2007 odpisano. Odpisano gradivo ni bilo opremljeno z nalepkami, zato približno 
6.000 enot gradiva pri inventuri ni bilo možno odčitati. Gradivo se je iz skladiščnega 
prostora v kleti preneslo v oddelek obdelave, kjer ga postopoma obdelujemo in 
vnašamo v katalog. To je starejše gradivo, katerih večina zapisov ni možno najti v 
vzajemni bazi in ga je potrebno na novo katalogizirati. 
 
Še vedno pa poteka tudi urejanje gradiva, ki je imelo oznako L – Ljudski oddelek. V 
letu 2000, ko se je knjižnica preselila v nove prostore Malega gradu, sta se Ljudski in 
Študijski oddelek združila v enega − Študijskega. Vse gradivo iz bivšega Ljudskega 
oddelka je potrebno označiti s postavitveno številko Študijskega oddelka in določiti 
dvojnice ter prelepiti z novimi nalepkami. 
 
Oddelek Potujoče knjižnice je izrazil potrebo po ločevanju strokovne literature za 
odrasle in mladino. Dogovorili smo se, da bomo strokovno gradivo za mladino 
označevali s stopnjami C, P, M, tako kot se že označuje leposlovje. Slikanice 
(kartonke) ne bomo označevali več z oznako S, temveč z oznako K − kartonke (sproti 
bo treba staro gradivo spreminjati iz oznake S v oznako K). Gradivo enako 
označujemo za Potujočo knjižnico in Mladinski oddelek in ga na ta način postavitve 
pripravljamo za inventuro, ki bo v Potujoči knjižnici leta 2012.  
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V oddelku redno pregledujemo prejeti obvezni izvod, manipulantka izloči gradivo, ki 
je v knjižnici že nabavljeno in ga tudi takoj katalogiziramo, ostalo je pripravljeno za 
pregled. Tega se udeležujejo vodje oddelkov. Na njihov predlog se gradivo še lahko 
dodatno naroči. Prav tako smo uskladili UDK vrstilce za književnost na maturi in 
zgodovina na maturi. Oba sklopa sta bila postavljena na različnih UDK vrstilcih. 
 
Na sejmu Frankfurt po Frankfurtu je bilo nabavljeno večje število tuje literature. To 
gradivo večinoma ni bilo katalogizirano v vzajemni bazi, zato smo ga katalogizirali v 
naši knjižnici in zapise prispevali na HOST.  
 
Za študente Mehatronike in druge študijske smeri smo izdelali več UDK vrstilcev za 
diplomske naloge. 
 
V letu 2009 smo skupaj s Študijskim oddelkom in Oddelkom za razvoj pričeli 
usklajevati stari postavitveni UDK z novim, razširjenim in spremenjenim. Spremembe 
so se najbolj odražale v skupini 65 – management, 61 – medicina, 2 – verstva, 69 – 
veterina, 57 – biologija in 8 − jezikoslovje. Mnoge skupine smo razširili na več 
manjših podskupin, nekatere pa so se popolnoma spremenile in jih je moč najti v 
čisto novih sklopih. Vse leto smo intenzivno popravljali in spreminjali UDK vrstilce na 
gradivu v prostem pristopu in skladišču. UDK vrstilce smo popravljali na gradivu za 
vse oddelke. Usklajevanje je bilo končano v letu 2011.  
 
V letu 2011 smo razširili še UDK vrstilce v skupini 791 − kinematografija in v skupini 
78 − glasba. Celotno območje 78 − glasba (cca 2.000 kom) smo tudi v celoti uredili 
na podskupine (božična glasba, country in blues, filmska, jazz, klasična, narodno-
zabavna, orkestri, pop-rock, razpoloženjska, slovenska etno, svetovna etno in 
zborovska glasba). V okviru 791 − kinematografija smo določili podskupine: drame, 
erotika, znanstvena fantastika, komedije, muzikal, pustolovski, risanke, 
trilerji⁄grozljivke, vesterni in vojni filmi. Urejanje še vedno poteka. 
 
V oddelku obdelave smo uredili priročno knjižnico. Slovarji in priročniki, ki jih 
uporabljamo pri katalogizaciji gradiva, so dobili status arhivski izvod, v opombah 
(polje r − oddelek obdelave) pa je zapisano, kje se ti slovarji in priročniki nahajajo.  
 
Zaposleni v Domoznanskem oddelku sta največ časa namenili obdelavi člankov in 
sestavnih delov ter obdelavi zapuščine Štefke Cobelj. V vzajemno bazo COBISS sta 
skupno prispevali kar 2.933 novih zapisov. Prav tako sta obdelovali in poskrbeli še 
za: 

- Monografske publikacije: v sodelovanju z oddelkoma za nabavo in obdelavo 
sta delavki tekoče obdelovali novo gradivo; po možnostih obdelovali tudi stari, 
še neinventarizirani fond. Največ časa pa sta namenili obdelavi gradiva iz 
zbirke dr. Štefke Cobelj ter obdelali vse raziskovalne naloge iz leta 2011. 

 
- Članke in sestavne dele: iz dnevnega časopisja (Večer, Delo), v letu 2011 sta 

retrospektivno obdelali tudi članke iz Večera med leti 2003 in 2006. Med 
drugim sta tekoče obdelovali članke iz lokalnega tednika Štajerski tednik ter 
članke iz občinskih glasil 16 občin, ki jih pokriva knjižnica z domoznansko 
dejavnostjo, ter članke in sestavne dele iz nekaterih drugih serijskih publikacij 
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(Časopis za zgodovino in narodopisje, Zgodovinski časopis, Zbornik za 
umetnostno zgodovino, itd.) ter monografskih publikacij (lokalni zborniki, itd.).  

 
- Serijske publikacije: za obdelavo periodike sta skrbeli skupaj s Službo za 

razvoj mreže in Oddelkom nabave.  
 

- Pregledovanje in popis člankov iz izločene periodike in drobnih tiskov: 
selektivno sta pregledovali in obdelovali članke iz periodike, izločene v 
Študijskem oddelku. Pregledovali sta tudi drobne tiske, ki bi lahko vsebovali 
domoznanske informacije, izbrano gradivo pa knjižnica hrani v arhivskih 
škatlah po geslih (hemeroteka). 

 
- Normativna baza podatkov CONOR: Mira Petrovič je redaktorica baze 

podatkov CONOR, pri čemer skrbi predvsem za domoznanske avtorje. 
Trenutno imamo v bazi CONOR 1.483 takih avtorjev. 

 
- Izdelava bibliografij: v letu 2011 sta skrbeli za urejanje bibliografij za 3 

naročnike. Skrbeli sta za lastno bibliografijo in obdelavo člankov o knjižnici, na 
željo pa pripravljali zapise tudi za druge zaposlene v KIP. Mira Petrovič skrbi 
tudi za bibliografijo Liljane Klemenčič in Tjaše Mrgole Jukič. 

 

4.3.6 Izločanje gradiva – odpis 

V okviru rednega dela smo na predlog posameznih oddelkov opravljali odpise 
poškodovanega in zastarelega gradiva. Zastarelo gradivo (predvsem slovenistiko) 
smo najprej ponudili Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.  
 
Število odpisanega gradiva je bilo odpisano v okviru določil in veljavne zakonodaje 
(Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva, ki je bil izdan na podlagi 12. 
člena Zakona o knjižničarstvu, Ur. L. RS, št. 87/2002, in mnenja Sveta Narodne in 
univerzitetne knjižnice). 
 
V letu 2011 je bilo na predlog posameznih oddelkov zaradi zastarelosti ali uničenosti 
odpisanih 11.269 enot gradiva. Od tega je bilo odpisanih 10.422 enot knjižnega 
monografskega gradiva, 523 enot neknjižnega gradiva in 324 enot knjižnega gradiva 
serijskih publikacij.  
 
Študijski oddelek je odpisal 2.824 enot gradiva za odrasle in 160 enot mladinske 
literature. V Mladinskem oddelku je bilo odpisanih 1.995 enot gradiva za odrasle in 
6.046 enot mladinske literature. V Oddelku potujoče knjižnice je bilo odpisanih 97 
enot gradiva za odrasle in 146 enot mladinske literature. V Domoznanskem oddelku 
pa je bilo odpisano le eno gradivo, ki je bilo namenjeno odrasli populaciji.  
 
Knjižnica je 11. 8. 2011 Ptujskim termam podarila izločene revije iz oddelka Potujoče 
knjižnice. 
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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.  
 
Vse ostalo gradivo je opremljeno z zaščito proti kraji. Za varovanje knjižnega gradiva 
pa knjižnica uporablja tudi videonadzor.  
 
Najdragocenejše kose gradiva hranimo v posebnih, po meri narejenih škatlah.  
 
V letu 2011 smo za dragocene knjige kupili še 31 zaščitnih škatel, tako da sta 
trenutno v škatlah shranjena 102 kosa dragocenega gradiva. 
 

4.4 Člani knjižnice 

V letu 2011 je imela knjižnica 13.304 aktivnih članov ali 19,14 % vsega prebivalstva 
svojega območja.  
 
Število aktivnih članov se je v letu 2011 znižalo glede na leto 2010 za 161 članov 
oziroma za 1,2 %. 
 
Med aktivnimi člani so največje kategorije bralcev naslednje: 
 
 

zaposleni 3.252 
študenti 1.830 
srednješolci 1.769 
osnovnošolci 4.032 
predšolski otroci 854 

 
V primerjavi z letom 2010 je bil v letu 2011 zaznan upad števila aktivnih članov 
predvsem iz dveh kategorij bralcev: srednješolcev in študentov.  
 
Število novo vpisanih članov se je v primerjavi z letom prej v letu 2011 zmanjšalo 
predvsem zaradi spremembe poslovnika, ki omogoča izposojo z eno izkaznico v 
vseh oddelkih.  
 
Najbolj je število upadlo pri kategoriji srednješolcev, ki so se do spremembe vedno 
vpisovali v študijski oddelek ob prehodu v srednjo šolo.  
 
Padec števila aktivnih članov srednješolcev je bil 11,5 %, to je tudi 229 aktivnih 
članov, študentov pa 7,6 %, kar znaša 150 aktivnih članov. Padec je posledica 
brisanja neaktivnih članov. 
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Preglednica in graf št. 5:  Delež aktivnih članov po kategorijah bralcev 

 
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 22. julija in 16. decembra 2011. V obeh postopkih je bilo iz 
računalniške baze podatkov izbrisanih skupno 1.581 neaktivnih članov. 
 
Ostale člane uvrščamo med upokojence, gospodinje, nezaposlene, svobodne 
poklice, obrtnike in druge kategorije. 
Prikaz po oddelkih: 
 

Status Oddelek Število  
Študijski oddelek 7.545 
Mladinski oddelek 3.987 
Potujoča knjižnica 1.621 

Aktivni člani  

Domoznanski oddelek    151 
 SKUPAJ 13.304  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V letu 2011 smo vpisali 347 bralcev manj kot v letu 2010. Skupaj se je v knjižnico 
včlanilo 1.549 novih članov. 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.  
 

Preglednica in graf št. 6: Število aktivnih članov po oddelkih 
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Status Oddelek Število  
Študijski oddelek 906 
Mladinski oddelek 416 
Potujoča knjižnica 227 

Novi člani  

Domoznanski oddelek 0 
 SKUPAJ 1.549  

 
Domoznanski oddelek novih članov ne vpisuje; članstvo ni pogoj za vpogled v 
domoznansko gradivo, ki se izposoja le v čitalnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preglednica in graf št. 7: 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. 
 
Celoten obisk, vezan na izposojo, je bil v letu 2011 po oddelkih: 
 

Oddelek Obisk 
Študijski oddelek 107.780 
Mladinski oddelek 31.971 
Potujoča knjižnica 10.911 
Domoznanski oddelek 446 
SKUPAJ 151.108  

 
V letu 2011 smo zabeležili 9.626 obiskov (6,8 %) več kot v letu 2010. V Študijskem 
oddelku je bilo 9.297 (9,44 %) več obiskov, v Mladinskem 628 (2 %) več, v Potujoči 
knjižnici 230 (2,15 %) več, v Domoznanskem oddelku pa 529 (45,26 %) obiskov 
manj. 
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Preglednica in graf št. 8: Obisk − vezan na izposojo 

 
 
K tem obiskom 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 (zabeležen obisk v sistemu COBISS) 151.108,    
- dodatni obisk, ki ga merimo ročno v Potujoči knjižnici in Domoznanskem 

oddelku, 10.361, 
- obisk bibliopedagoških ur, vodenih ogledov … 3.390, 
- pravljice z jogo 455 obiskovalcev, 
- projekt Rastem s knjigo 566 obiskovalcev v Mladinskem in 502 v Študijskem 

oddelku z različnim programom, 
- obisk razstav, literarnih večerov 1.390 obiskovalcev, 
- obisk internet klepetalnice 8.640 obiskovalcev.  

 
V letu 2011 so nas, tako kot že leto prej, v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali 
vsi sedmošolci s ptujskega območja, učenci osnovnih šol s ptujskega območja 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).  
 
V šolskem letu 2010/2011 so nas obiskale vse osnovne šole razen OŠ Gorišnica – 
skupno torej 18 osnovnih šol in 2 podružnici. Tako nas je od januarja do junija 2011 v 
sklopu tega projekta obiskal 201 sedmošolec. Na novo so se v knjižnico vpisali štirje 
učenci. 
 
V avgustu smo ponovno povabili OŠ Gorišnica, da se pridruži projektu v novem 
šolskem letu. V nasprotju s prakso preteklih let so se tokrat odzvali pozitivno. Tako 
smo v šolskem letu 2011/2012 k projektu uspeli pritegniti vse osnovne šole s 
podružnicami na našem območju. 
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V šolskem letu 2011/2012 je od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011 v sklopu tega projekta 
knjižnico obiskalo 11 osnovnih šol in 2 podružnici, skupno 365 sedmošolcev. Od tega 
se je 16 sedmošolcev vpisalo v knjižnico. 

 
Skupno je torej v letu 2011 knjižnico obiskalo 566 sedmošolcev. Ob obisku se jih je 
20 vpisalo v knjižnico. 
 
V šolskem letu 2010/2011 je od januarja do junija 2011 v sklopu tega projekta 
knjižnico obiskalo 79 srednješolcev. V šolskem letu 2011/2012 pa je od septembra 
do decembra 2011 knjižnico obiskalo 423 srednješolcev. Skupno v letu 2011 502 
srednješolcev. 
 
4. 6. 2011 je knjižnico obiskalo 52 gostov, ki jih je po knjižnici vodil Vladimir Henri 
Knez. 1. 10. 2011 je knjižnico obiskala direktorica naše partnerske knjižnice 
Burghausen gospa Christine Moll. 15. 11. 2011 je knjižnica gostila 21 obiskovalcev iz 
knjižnice Slovenske Konjice. Knjižnico pa so v letu 2011 obiskali tudi gostje iz 
Koprivnice in Varaždina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Obisk gostov iz Slovenskih Konjic 
 
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 
30 bralcev, kar znaša v celem letu približno 8.640 uporabnikov. 
 
Skupaj tako evidentiramo 176.486 obiskovalcev. 
 

4.5.1 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 
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Potujoča knjižnica z bibliobusom. Knjižnica sodeluje tudi v medbibliotečni izposoji. V 
lanskem letu smo bralcem naše knjižnice naročili 158 enot in dobili 151 enot (95,6 % 
realizacija) iz 60 različnih knjižnic v Sloveniji, sami pa smo 49 knjižnicam za njihove 
bralce posredovali 149 (94,3 % realizacija) enot gradiva. 
 

Oddelek Monografske  
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije SKUPAJ 

Študijski oddelek 503.185 25.103 24.479 552.767 
Mladinski oddelek 217.891 17.017 776 235.684 
Potujoča knjižnica 67.916 8.235 2.553 78.704 
Domoznanski oddelek 1.077 14 2.386 3.477 
SKUPAJ 790.069  50.369 30.194 870.632 
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Preglednica in graf št. 9: Izposoja knjižničnega gradiva po oddelkih 

 
Odrasli bralci so si izposodili 566.627 enot gradiva, mladi do 15. leta pa 301.913 
enot. Od skupnega števila transakcij gradiva smo izposodili 447.726 enot leposlovja 
in 418.757 enot strokovne literature. 810.021 enot gradiva je bilo v slovenskem 
jeziku, 60.611 enot pa v drugih jezikih.  
 
Skupaj smo izposodili 820.015 enot knjižnega (to so monografske in serijske 
publikacije) ter 50.617 enot neknjižnega 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 60 : 40 v korist 
prostega pristopa. 
 
Primerjava rasti transakcij po oddelkih za zadnji dve leti: 
 

Oddelek transakcije 2010 transakcije 2011 
Študijski oddelek 505.359 552.767 
Mladinski oddelek 228.825 235.684 
Potujoča knjižnica 75.218 78.704 
Domoznanski oddelek 4.809 *5.208 
SKUPAJ 814.211  870.632 

 
V Domoznanskem oddelku pa so po ročno vodenih podatkih v letu 2011 beležili 
5.208* transakcij.   
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Preglednica in graf št. 10: Izposoja knjižničnega gradiva po oddelkih 
 

Od decembra 2010 do aprila 2011 je za pospeševanje uporabe knjigomata potekala 
nagradna igra Uporabljam knjigomat. Na knjigomatu je bilo opravljenih 12.739 
transakcij, kar pomeni, da so znašale opravljene transakcije na knjigomatu v 
primerjavi s celotnim številom opravljenih transakcij v letu 2011 le slab odstotek in pol 
(1,46 %). Za ilustracijo navajamo še statistične podatke o transakcijah pri večjih 
skupinah naših bralcev in primerjavo z letom 2009: 
 

Kategorija članov Število 
transakcij 2010  

Število 
transakcij 2011  

zaposleni 218.113 238.464 
študenti 130.928 129.539 
srednješolci 82.219 88.584 
osnovnošolci 190.123 176.790 
predšolski otroci 67.714 77.270 

 
Transakcije glede na UDK gradiva: 

UDK vrstilec število 
transakcij  

0 Splošno 32.124 
1 Filozofija. Psihologija 44.305 
2 Verstva. Teologija 7.246 
3 Družbene vede 78.471 
5 Naravoslovne vede. Matematika 35.160 
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 83.629 
7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 67.085 
81 Jezikoslovje. Filologija 22.643 
82 Književnost 447.726 
82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika 5.004 
9 Geografija. Biografija. Zgodovina 31.760 
Drugo  15.479 
SKUPAJ 870.632 
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Preglednica in graf št. 11: Transakcije glede na UDK gradiva 

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

Leto Člani  Novi člani  Obisk  Transakcije  
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 
2011 13.304 1.549 151.108 870.632 

 

4.5.2 Uporaba brezži čnega omrežja Eduroam in Libroam 

V knjižnici imamo od leta 2009 vzpostavljen dostop do brezžičnih omrežij Eduroam in 
Libroam. Eduroam je namenjen uporabnikom iz izobraževalne in raziskovalne sfere: 
študentom, učencem, pedagogom, raziskovalcem in drugim.  
 
Brezžično omrežje Libroam lahko uporabljajo vsi aktivni člani knjižnice, ki v knjižnici 
predhodno pridobijo uporabniško ime in geslo. V letu 2011 smo v primerjavi z letom 
2010 zabeležili 84 % porast uporabe brezžičnih omrežij. Brezžični dostop do 
interneta je uporabljalo 132 članov, ki so opravili 3.328 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 d ec 
uporabniki 22 24 21 25 31 24 19 19 29 19 22 34 
prijave  
v omrežje 290 258 268 368 229 232 240 333 665 191 275 229 
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4.5.3 Dostop do elektronskih baz podatkov 

Iz sredstev območnih nalog za zagotavljanje povečanega dostopa do gradiva in 
informacij smo v letu 2011 uporabnikom zagotavljali dostop do elektronskih baz 
podatkov IUS-INFO, Find-INFO, GVIN.COM ter do arhiva časopisa Večer.  
 
Statistiko dostopa do elektronskih baz podatkov ponudniki beležijo s porabo kreditnih 
točk.  
 
Pri uporabi baze podatkov IUS-INFO so uporabniki iz naše knjižnice porabili 13.390 
kreditnih točk, pri uporabi baze podatkov Find-INFO 2.280 kreditnih točk, pri uporabi 
baze podatkov GVIN.COM pa 20.980 kreditnih točk.  
 
Tudi dostop do Večerovega arhiva uporabniki zelo uporabljajo, vendar nam žal 
ponudnik kljub našim prošnjam ne posreduje statističnih podatkov o dostopu. 
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5 RAZSTAVNA DEJAVNOST ZAVODA IN LITERARNI    
 VEČERI 

5.1 Razstave v Študijskem oddelku – pred vhodom v i zposojo 

-   januar:  Božidar Flegarič, večni popotnik Slovenskih goric (Kajzovar), 
-   februar:  Matija Murko, 150-letnica rojstva (Kajzovar), 
-   marec:  Pustni čas (Sajko, Koražija), 
-   april:   Knjižna zbirka Moderni klasiki (Sajko), 
-   maj:   Mednarodno leto kemije 2011, Josip Murn - Aleksandrov 110-
   letnica smrti (Sajko), 
-   maj:   Jaro Dolar, 100-letnica rojstva (Kajzovar), 
-   junij:   dr. Alojz Ihan, petdesetletnik (Kmetec-Friedl),  
-   julij:   Slavko Grum, 110-letnica rojstva (Plajnšek), 
-   avgust:  Razstava knjig Tomaža Šalamuna (Zmazek), 
-   september:  Fran Levstik, 180-letnica rojstva (Sajko), 
-   oktober:  Kajetan Kovič, 80-letnik (Koražija), 
-   oktober:  Miran Zupanič − ob petdesetletnici rojstva (Petrovič), 
-   november:  Janez Bleiweis in Kmetijske novice (Zmazek), 
-   december:  Matej Slekovec (1846−1903) (Petrovič). 

 

5.2 Razstave v Mladinskem oddelku 

V Mladinskem oddelku so bile v letu 2011 naslednje načrtovane in priložnostne 
razstave: 

- V knjigah pa sneži (Klemenčič), 
- Kobilica-kobilica in pustna razstava (Mesarič), 
- Sosedov sin − ob 130-letnici rojstva Josipa Jurčiča (Mesarič), 
- Razstava posvečena mednarodnemu letu kemije (Klemenčič), 
- 2. april – mednarodni dan knjig za otroke (Mesarič), 
- 23. april – svetovni dan knjig in avtorskih pravic (Klemenčič), 
- Šola odpira vrata (Mesarič),  
- Nagrajene knjige za otroke in mladino (Mesarič), 
- Praznične želje (Klemenčič). 

 

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.  
 



 31

Omogočajo 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.  
Razstave na bibliobusu po vrstnem redu po mesecih: 

- januar: Snežaki (vrtec Breg), 
- marec:  Pomlad (vrtec Juršinci), 
- april:   Pikapolonice (OŠ Žetale), 
- maj:   Moja prva knjiga (vrtec Gorišnica), 
- junij:   Vesele počitnice (Mrgole - Jukič, Vrečar), 
- september:  Žabica Nagica (OŠ Žetale), 
            Metuljček (OŠ Leskovec), 
-    oktober: Obiskala nas je jesen (vrtec Sonček − Videm), 
- november:  Buče (vrtec Sonček − Videm), 
- december:  Jelenček Rudolf in smrekica (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 2011 na svojem 11. jubilejnem 
pohodu zbralo okrog 250 pohodnikov. Udeleženci pohoda so se zbrali na dvorišču 
naše knjižnice in po pozdravnem nagovoru krenili na pot. 
 
5.4.2 
13. januarja je v razstavišču knjižnice potekala predstavitev nove knjige in odprtje 
razstave karikatur Aljane Primožič z naslovom Brez dlake na čopiču, dogodek pa je z 
aforizmi začinil tudi Milan Fridauer - Fredi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Predstavitev nove knjige in odprtje razstave karikatur: Brez dlake na čopiču 
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5.4.3 
7. februarja smo ob slovenskem kulturnem prazniku priredili Dan odprtih vrat. 
Obiskovalce je po knjižnici vodil Vladimir Kajzovar, Božena Kmetec-Friedl jim je 
predstavila življenje in dela pisatelja Ivana Potrča ter njegovo knjižno zapuščino, Mira 
Petrovič je poskrbela za predstavitev domoznanske dejavnosti in knjižnih 
dragocenosti, ki jih hrani knjižnica, Milena Doberšek je obiskovalce seznanila z načini 
in postopki iskanja gradiva v COBISS-u in Moji knjižnici ter predstavila Digitalno 
knjižnico Slovenije. Ob Dnevu odprtih vrat smo v vseh oddelkih knjižnice brezplačno 
vpisovali nove člane, prav tako smo vse člane knjižnice ob vračilu knjig oprostili 
plačila opominov in zamudnin.   
 
5.4.4 
24. februarja je v razstavišču knjižnice potekala predstavitev knjige in potopisnega 
predavanja V 14 dneh do konca sveta − Camino. Gost večera je bil avtor knjige Uroš 
Močnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potopisno predavanje: V 14 dneh do konca sveta − Camino 

 
 
5.4.5 
31. marca je bil v razstavišču knjižnice večer poezije in glasbe s Sašo Pavček z 
naslovom Obleci me v poljub, kjer smo s številnimi obiskovalci počastili svetovni dan 
poezije in pričeli bralno značko za odrasle 2011. 
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Večer poezije in glasbe: Obleci me v poljub 

 
5.4.6 
18. aprila je knjižnica priredila pesniški večer Mednarodno znotraj lokalnega, kjer so 
se predstavili slovenski in turški pesniki s svojimi stvaritvami, ki so nastale v 
pesniških prevajalskih delavnicah med 16. in 17. aprilom v Ljubljani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pesniški večer: Mednarodno znotraj lokalnega 

 
5.4.7 
21. aprila smo v čast knjižnih praznikov v prostoru naše knjižnice pripravili že 
tradicionalni sejem knjig v sodelovanju z založbami in knjigarnami.  
Tega dne smo zaključili nagradno igro Uporabljam knjigomat z žrebanjem nagrad, 
prav tako pa sta se na domoznanskem večeru predstavila Jože Križančič in Miran 
Horvat, Vojka Havlas pa je predstavila Franca Jezo.  
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Sejem knjig in predstavitev avtorjev 

 
5.4.8 
12. maja je v razstavišču potekala tudi predstavitev knjižne zbirke prof. dr. Boruta 
Juvanca z naslovom Arhitektura Slovenije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predstavitev knjižne zbirke z naslovom: Arhitektura Slovenije 

 
 
5.4.9 
24. maja je knjižnica v razstavišču postavila na ogled razstavo z naslovom Umetnost 
hebrejske pisave. Razstavo je slovesno odprl izraelski veleposlanik Nj. Eksc. Shmuel 
Meirom. 
Razstave pa so se udeležili še minister za pravosodje Aleš Zalar, ministrica za 
notranje zadeve Katarina Kresal, župan Mestne občine Ptuj dr. Štefan Čelan in 
številni drugi ugledni gosti.  
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Razstava: Umetnost hebrejske pisave 

 
5.4.10 
Od 24.−27. avgusta so potekale Muzične pravljice v sklopu prireditve Dnevi poezije in 
vina, kjer so pravljico zraven vodje Mladinskega oddelka Liljane Klemenčič 
pripovedovale še pravljičarke in pravljičarji iz knjižnic Ljutomer in Slovenske Konjice, 
Mariborske knjižnice ter Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.  
 
24. avgusta pa je knjižnica na pesniškem večeru gostila tudi špansko veleposlanico 
in pesnico Anunciado Fernández de Córdova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dnevi poezije in vina s špansko veleposlanico in pesnico Anunciado Fernández de Córdova 

 
 
5.4.11 
22. septembra je v knjižnici potekalo predavanje Tatjane Frumen, mojstrice, zdravilke 
in učiteljice reikija, z naslovom Osebnostni karakterji. 
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5.4.12 
13. oktobra je v leposlovni dvorani potekala predstavitev knjige Nade Polajžer z 
naslovom Najtišje ure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Predstavitev knjige: Najtišje ure 

 
5.4.13 
20. oktobra je v knjižnici potekal literarni večer s pisateljem, pesnikom in dramatikom 
Miho Remcem z naslovom Zamolčani stihi. Z avtorjem se je pogovarjala Darja 
Plajnšek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Literarni večer: Zamolčani stihi 
 
 
5.4.14 
24. oktobra se je v razstavišču knjižnice pričela kampanja Ministrstva za notranje 
zadeve o osveščanju o spolnih zlorabah otrok.  
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5.4.15 
29. oktobra je v knjižnici potekala prireditev Vino ni voda. 
 
5.4.16 
10. novembra je v razstavišču knjižnice potekala predstavitev Slovenskega 
zgodovinskega atlasa in pogovor z gosti: Nikom Grafenauerjem, dr. Alešem 
Gabričem, dr. Miho Kosijem, mag. Tomažem Nabergojem in mag. Matejo Rihtaršič. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Predstavitev Slovenskega zgodovinskega atlasa 

 
5.4.17 
8. decembra je v leposlovni dvorani knjižnice potekal pravljični večer za odrasle in 
zaključek bralne značke za odrasle 2011, hkrati pa smo počastili tudi dan slovenskih 
splošnih knjižnic in ta veseli dan kulture. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Pravljični večer za odrasle in zaključek bralne značke za odrasle 
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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 
stremijo h književni vzgoji. 
 
Prvi del ure je namenjen pripovedovanju izbrane pravljice, drugi pa vadbi joge. Urico 
zaključuje druženje s knjigami.  
 
V letu 2011 je bilo izvedenih 12 pravljic z jogo za 455 obiskovalcev. Pravljice z jogo 
so bile predstavljene na Kulturnem bazarju v Ljubljani (15. 3. 2011). 
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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.  
 
V letu 2011 smo bralno značko začeli 31. marca v razstavišču knjižnice na večeru 
poezije in glasbe s Sašo Pavček z naslovom Obleci me v poljub.  
 
Bralna značka za odrasle pa se je zaključila 8. decembra s pravljičnim večerom za 
odrasle 2011, ko smo obenem počastili tudi dan slovenskih splošnih knjižnic in ta 
veseli dan kulture. V naši knjižnici je bralno značko osvojilo 69 odraslih bralcev. 
 

6.4 Nabava materiala, opreme in informacijsko-komun ikacijske 
tehnologije 

Tudi v letu 2011 smo nadaljevali s posodabljanjem naše strojne in programske 
opreme.  
 
Z lastnimi sredstvi smo v letu 2011 posodobili in pridobili: 

- tiskalnik ZEBRA TLP 2844 za MO (februar 2011), 
- laserski kazalnik LOGITECH Presenter R400 za razstavni prostor KIP (februar 

2011), 
- priključitev POS terminala Optimum T 4220 v izposojo ŠO (april 2011, najem 

od NKMB, d. d.), 
- prestavitev tiskalnika za tiskanje opominov iz prostora Alpha v kabinet 

Študijskega oddelka in konfiguriranje delovnih postaj za tiskanje na ta tiskalnik 
(april 2011), 

- čitalec črtne kode HERON D130 za PK − skladišče (junij 2011), 
- priprava in namestitev delovne postaje v skladišče PK (junij 2011), 
- ukinitev e-poštnih računov na IZUM-mu za zaposlene v KIP na domeni 

@ptu.sik.si (začetek avgusta 2011), 
- nakup in namestitev mrežnega stikala LEVELONE FEU-1610 v izposoji MO 

(avgust 2011), 
- LCD monitorji za Domoznanski oddelek: 2x LCD 23'' LED LG IPS231P-BN 

(avgust 2011), 
- nakup dodatnih 1 GB RAM modulov in posodobitev OPAC katalogov v ŠO 

(november 2011), 
- nakup in konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika LINKSYS WRT54GL za 

potrebe ŠO izposoja (november 2011), 
- LCD za ŠO informator: LED LCD 22" LG E2211T (november 2011), 
- GSM aparat za administratorja: SAMSUNG E1120 (november 2011), 
- napeljava novega računalniškega in električnega omrežja v skladišče PK 

(november 2011), 
- napeljava dodatnega računalniškega, električnega in telefonskega omrežja v 

zgornjem depoju ŠO (november 2011), 
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- nakup RAM pomnilnih modulov in posodobitev vseh delovnih postaj v oddelku 
Obdelava (november 2011), 

- zaključen prehod vseh delovnih postajah z WRQ Reflection programsko 
opremo na varno povezavo SSH (zahteval IZUM do konca leta 2011) in 
namestitev aplikacije COBISS Connect na delovnih postajah, kjer prehod na 
varno povezavo ni bil mogoč (november 2011), 

- 2 monitorja LCD LED AOC 2050Sda na delovnih postajah na izposoji ŠO 
(november, december 2011), 

- posodobitev telefonije KIP s Telekom IP Centreks telefoni in avtomatskim 
odzivnikom (december 2011), 

- nakup in namestitev tiskalnika HP LaserJet P2055dn v tajništvo (december 
2011). 

 

6.5 Inventura v Mladinskem oddelku 

Potreba po nujnem adaptiranju Mladinskega oddelka se je pojavila že v začetku leta 
2009. V oddelku, ki deluje na tej lokaciji že od leta 1994, so se pričele kazati potrebe 
po nujnih vzdrževalnih delih in po nakupu oz. zamenjavi opreme, in sicer pri 
preureditvi izposojevalnega pulta za lažjo komunikacijo izposojevalcev, nakupu polic 
za CD-je, obnovi parketa, preprog, zamenjavi pisarniških stolov ter pleskanju sten.  
 
Kasneje je bila adaptacija Mladinskega oddelka tudi sprejeta in načrtovana v 
Programu dela za leto 2010, vendar do njene realizacije v letu 2010 ni prišlo. 
Adaptacija Mladinskega oddelka je bila prestavljena na naslednje leto ter bila s tem 
znova načrtovana v Programu dela za leto 2011. 

 
Priprave na obnovo Mladinskega oddelka so se pričele že v mesecu marcu, sama 
adaptacija pa se je začela realizirati v začetku meseca julija 2011. Mladinski oddelek 
je bil v času adaptacije od 1. 7. do 23. 7. 2011 zaprt. 1. 7. 2011 so se dela pričela z 
začasno selitvijo knjižničnega gradiva. Glavno breme selitve je bilo na zaposlenih v 
Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, ki so k delu pristopili prostovoljno, saj v tem času niso 
mogli opravljati svojega rednega dela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Adaptacija Mladinskega oddelka 
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Pri selitvi knjižničnega gradiva je pomagalo 18 študentov Študentskega servisa 
Maribor preko študentske napotnice. Brez dobre organizacije in kadrovskega 
managementa, predvsem pa pripravljenosti zaposlenih za pomoč, bi selitev 
posledično pomenila dodatne višje stroške zavoda za adaptacijo Mladinskega 
oddelka, tako pa se je velik del izdatkov privarčeval.  
 
Selitev iz in v oddelek je potekala 6 dni, in sicer (1. 7., 11. 7., 12. 7., 13. 7., 14. 7. in 
18. 7.). Porabljenih je bilo 432 ur študentskega dela ter 1.002 uri prostovoljnega dela 
zaposlenih v Knjižnici Ivana Potrča. Selitev je podrobneje predstavljena v Poročilu o 
adaptaciji Mladinskega oddelka, ki ga je obravnaval in sprejel svet zavoda KIP.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otvoritev prenovljenega Mladinskega oddelka 

 

6.6 Digitalizacija in Digitalna knjižnica Slovenije  

V začetku leta 2011 smo aktivno sodelovali v mednarodnem projektu Digitalna 
knjižnica Slovenije, ki je bil financiran iz norveških finančnih mehanizmov. Projekt se 
je zaključil 28. februarja 2011. Nosilka projekta je bila Narodna in univerzitetna 
knjižnica, partnerica projekta pa je bila Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. 

 
Ob zaključku omenjenega projekta smo sodelovali pri promociji Digitalne knjižnice v 
slovenskih območnih knjižnicah. V knjižnicah v Kopru, Novem mestu, Novi Gorici, 
Ravnah na Koroškem, Mariboru, Murski Soboti in Ptuju smo s sodelavci iz NUK-a 
izvedli delavnico s predstavitvijo dLib-a in s prikazom različnih tehnik iskanja.  
 
Kot primer dobre prakse je Milena Doberšek na delavnicah predstavila projekte 
digitalizacije v naši knjižnici. Delavnice so bile zelo dobro obiskane. Poleg 
knjižničarjev iz knjižnic območja so se jih udeležili tudi zainteresirani iz drugih 
institucij. 

 
V letu 2011 smo v sodelovanju z NUK–om in družbo Radio-Tednik Ptuj, d. o. o., v 
Digitalno knjižnico Slovenije vključili še Tednik za obdobje od leta 2001 do 2003 in 
Štajerski tednik za obdobje od leta 2003 do leta 2010.  
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Družba Radio-Tednik Ptuj hrani časopise za to obdobje v e-obliki, tako da 
digitalizacija ni bila potrebna. Po vključitvi tega gradiva v Digitalno knjižnico smo na 
dLib-u pregledali metapodatke za Tednik od leta 1961 do leta 2003 in Štajerski tednik 
od leta 2003 do leta 2010 ter sproti vnesli popravke (npr. napačen datum, letnik itd.), 
saj so nam na NUK-u dodelili administratorski dostop do dLib-a, ki omogoča 
popravke metapodatkov objavljenega gradiva.  
 
S tem smo v Digitalni knjižnici Slovenije vzpostavili stoletni arhiv ptujskih časopisov 
vse od leta 1900 do leta 2010 v skupnem obsegu preko 71.000 digitaliziranih strani. 
 
Poleg ptujskega časopisja smo v letu 2011 v digitalno knjižnico vključili tudi sedem 
monografij bogoslovca in zgodovinopisca Mateja Slekovca: 

- Župnija sv. Lovrenca na Dravskem polju: krajepisno-zgodovinske črtice 
(1885), 

- Die Szekely oder Zekel von Kevent, Freiherren von Friedau: genealogische 
und biographische Skizze (1894), 

- Škofija in nadduhovnija v Ptuji: zgodovinska črtica (1889), 
- Turki na slovenskem Štajerskem: spominki iz domače zgodovine (1894), 
- Kapela žalostne Matere božje v Središču in njen častni venec: spomenica na 

zlato mašo dveh srediških rojakov leta 1902 (1902), 
- Kruci na Slovenskem Štajerskem, avtorja F. Kovačič in M. Slekovec (1905), 
- Duhovni sinovi slavne nad župnije Konjiške: življenjepisne črtice (1898). 

 
Digitalizacija zgodovinskih razprav Mateja Slekovca je potekala v okviru programa 
območnih nalog za leto 2011. 
 
Posredovali smo tudi pri vključitvi domoznansko zanimivih del z našega območja, ki 
so izvorno nastala v elektronski obliki. Tako sta bila z našo pomočjo v digitalno 
knjižnico vključena diplomska naloga Renate Čeh z naslovom Urbar gospostva 
Dornava iz okrog leta 1666 ter zbornik, ki je izšel ob 110-letnici šole na Polenšaku 
Šola na Polenšaku razkriva bisere spominov avtoric Zlatke Zelenik in Irene Vesenjak. 
 
Knjižnica Ivana Potrča ima ob koncu leta 2011 v Digitalni knjižnici Slovenije 
objavljenih skupaj 15.756 enot domoznanskega gradiva. S tem rezultatom se 
uvrščamo na drugo mesto v Sloveniji med vsemi partnerskimi knjižnicami, ki 
prispevajo digitalizirano gradivo v dLib. 
 
Statistika ogleda naših gradiv v dLib-u je v letu 2011 zabeležila 19.692 ogledov 
metapodatkov in 74.615 vpogledov v vsebino (odpiranje PDF, HTML, JPG datotek), 
kar predstavlja 115 % porast ogleda vsebin v primerjavi z letom 2010. 
 

6.7 Elektronske baze podatkov 

Kot pretekla leta smo tudi v letu 2011 skrbeli za koordinacijo nakupa elektronskih baz 
podatkov. Dostop do elektronskih baz podatkov praviloma kupimo za našo knjižnico 
in Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož s sredstvi za povečan izbor in nakup 
knjižničnega gradiva, ki jih prejmemo iz naslova območnosti.  
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V letu 2011 smo podaljšali dostop do digitalnega arhiva Večera in baze podatkov 
Find-INFO. V dogovoru z ormoško knjižnico smo kot novost kupili tudi dostop do 
poslovno-informacijskega paketa GVIN.COM. V letu 2011 smo opustili dostop do 
tujih elektronskih baz podatkov, saj je bilo na podlagi statističnih raziskav razvidno, 
da je interes za tuje elektronske baze v naši knjižnici premajhen, le nekaj 
uporabnikov skozi vso leto, kar pa žal ne opravičuje smotrnosti nadaljnjega dostopa 
in uporabe omenjenih baz predvsem z vidika stroškov najema. 
 
Knjižnica ima tudi urejen dostop do baz podatkov JUS-INFO, UDCMRF 2006 ter do 
baze podatkov EBSCOhost. Do baze podatkov EBSCOhost lahko uporabniki 
dostopajo tudi na daljavo. 

 
Tudi v letu 2011 smo uporabnikom omogočali dostop do elektronskih arhivov 
naslednjih serijskih publikacij: Uradni list RS, Večer, Delo s prilogami, Dnevnik, 
Evropski pravni vestnik, Finance, Kapital, Knjižničarske novice, Moje finance, 
Nedeljski dnevnik, Nedelo, Podjetnik, Slovenske novice in Sodobna pedagogika. 
Dostop do teh virov je kupljen ali pa smo do njih upravičeni kot naročniki na tiskano 
izdajo časopisa. Spletne povezave do posameznih časopisov so zbrane in objavljene 
na spletni strani knjižnice. Uporabniki lahko do njih dostopajo praviloma v čitalnici, 
uporabniško ime in geslo za dostop pa dobijo pri informatorju. 
 

6.8 Aktivnosti povezane z delom, razvojem in novost mi v 
programski opremi COBISS2 in COBISS3 

V knjižnici smo skrbeli za sprotno prilagajanje parametrov v programski opremi 
COBISS2 in COBISS3 (opomini, zadolžnice, obvestila za uporabnike, odpiralni čas 
itd.). V primeru težav pri uporabi programske opreme COBISS smo zaposlenim nudili 
pomoč ter pripravljali razne izpise iz COBISS-a. Vodili smo korespondenco z IZUM-
om in posredovali pri urejanju uporabniških imen ter reševanju drugih zahtevkov po 
telefonu ali e-pošti. Na spletnem portalu Izobraževanje smo skrbeli za dodajanje 
pooblastil novim sodelavcem za delo v COBISS-u.  
 
Pripravili smo letne statistike prirasta gradiva za interno poročilo o delu, za poročilo 
OOK, za statistiko NUK-a in za poročilo o nakupu knjižničnega gradiva za Ministrstvo 
za kulturo. Prav tako smo pripravili statistike odpisanega gradiva v letu 2010. 

 
Pripravljali smo obvestila za spletni OPAC ter iz segmenta COBISS2/Izposoja redno 
pošiljali različna obvestila članom knjižnice po elektronski pošti. Februarja smo 
vzpostavili sistem elektronskega obveščanja tudi za člane, ki obiskujejo Potujočo 
knjižnico (npr. obvestilo o skorajšnjem prejemu opomina itd.). 

 
Ob uveljavitvi novega poslovnika smo poskrbeli za uskladitev parametrov v 
COBISS2/Izposoja z novimi določbami poslovnika. Ob tem smo uveljavili tudi 
možnost uporabe iste članske izkaznice v vseh oddelkih knjižnice. Z novim 
poslovnikom smo vzpostavili pogoje za vpis pravnih oseb v knjižnico. Za potrebe 
vpisa pravnih oseb smo pripravili vpisnice ter v COBISS2/Izposoja prilagodili vnosno 
masko za vnos vseh potrebnih podatkov o pravnih osebah in izpis članskih izkaznic. 
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V skladu s sklepom Sveta zavoda smo v sodelovanju s Študijskim oddelkom izvedli 
ročni odpis zastaranih terjatev članov. V Študijskem oddelku knjižnice smo namestili 
nov POS terminal, s katerim smo članom knjižnice omogočili tudi negotovinsko 
plačilo terjatev. 

 
V segmentu COBISS2/Izposoja smo izvedli postopke za izbris neaktivnih članov 
knjižnice. Tri tedne pred predvidenim izbrisom smo po elektronski pošti povabili vse 
člane, ki več kot leto dni niso bili aktivni, da ponovno obiščejo knjižnico in jih obvestili, 
da smo jih v nasprotnem primeru po zakonu dolžni izbrisati iz računalniške evidence 
članov. Izbris neaktivnih članov je bil izveden 22. 7. 2011 in 16. 12. 2011. V obeh 
postopkih je bilo skupno izbrisanih 1.581 neaktivnih članov.  

 
V sodelovanju s Študijskim oddelkom in Oddelkom obdelave smo prilagodili 
postavitvene UDK oznake za zvočne posnetke in filme. Tovrstno gradivo bo po 
novem na policah ločeno tudi po zvrsteh. 

 
15. in 16. novembra 2011 je bila v Mariboru COBISS konferenca; rdeča nit predavanj 
prvega dne je bila na temo prostega pretoka bibliografskih informacij. Za govorniškim 
pultom so se zvrstili ugledni tuji in domači strokovnjaki. Drugi dan konference je bil 
posvečen predvsem predstavitvam različnih tehnoloških rešitev v sistemu COBISS. 

 
V letu 2011 je bila Milena Doberšek izvoljena v Svet članic COBISS, ki deluje pri 
IZUM-u. V Svetu članic COBISS s predstavnico iz novomeške knjižnice Majo Medic 
zastopata interese splošnih knjižnice. Milena Doberšek se je udeležila prve seje, ki je 
bila decembra v Mariboru, obravnavali pa so problematiko prehoda knjižnic na 
COBISS3/Katalogizacija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vino ni voda 
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6.9 Rastem s knjigo 
 

6.9.1. Rastem s knjigo – Osnovne šole 

Projekt rastem s knjigo − OŠ se za vse sedmošolce izvaja že nekaj let zapored. 
Projekt, ki ga koordinira Milena Doberšek, izvajamo skupaj z Mladinskim oddelkom. 
Izvajanje projekta je vezano na šolsko leto. 

 
V šolskem letu 2010/2011 so nas obiskale vse osnovne šole razen OŠ Gorišnica – 
skupno torej 18 osnovnih šol in 2 podružnici. Tako nas je od januarja do junija 2011 v 
sklopu tega projekta obiskal 201 sedmošolec. Na novo so se v knjižnico vpisali štirje 
učenci. Poročilo o izvajanju projekta v šolskem letu 2010/2011 smo Javni agenciji za 
knjigo poslali konec junija. V avgustu smo ponovno povabili OŠ Gorišnica, da se 
pridruži projektu v novem šolskem letu. V nasprotju s prakso preteklih let so se tokrat 
odzvali pozitivno. Tako smo v šolskem letu 2011/2012 k projektu uspeli pritegniti vse 
osnovne šole s podružnicami na našem območju. 

 
Pred napovedanim obiskom osnovni šoli pošljemo dopis s kratkim opisom poteka 
obiska v knjižnici ter vpisnicami, saj želimo ob tej priložnosti otrokom na osnovi 
predhodno izpolnjene vpisnice tudi omogočiti vpis v knjižnico. 

 
V šolskem letu 2011/2012 je od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011 v sklopu tega projekta 
knjižnico obiskalo 11 osnovnih šol in 2 podružnici, skupno 365 sedmošolcev. Od tega 
se je 16 sedmošolcev vpisalo v knjižnico. 

 
Skupno je v letu 2011 knjižnico obiskalo 566 sedmošolcev. Ob obisku se jih je 20 
vpisalo v knjižnico. 

 
Učencem smo predstavili: 

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

 
Ob obisku knjižnice učenci prejmejo tudi knjigo. V šolskem letu 2010/2011 so prejeli 
pesniško zbirko Majnice: fulaste pesmi avtorja Toneta Pavčka. V šolskem letu 
2011/2012 prejmejo knjigo Dese Muck Blazno resno o šoli. Knjige podarja Javna 
agencija za knjigo. 
 

6.9.2. Rastem s knjigo − Srednje šole 

Milena Doberšek je koordinirala tudi projekt Rastem s knjigo – SŠ, ki ga izvajamo v 
sodelovanju s Študijskim oddelkom. Projekt je namenjen dijakom prvih letnikov 
srednjih šol. Na projekt Rastem s knjigo − SŠ so se v šolskem letu 2010/2011 in 
2011/2012 prijavile vse ptujske srednje šole: 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), 
- ogled Študijskega oddelka (Kajzovar, Sajko, Filipič). 
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V šolskem letu 2010/2011 od januarja do junija 2011 je v sklopu tega projekta 
knjižnico obiskalo 79 srednješolcev. V šolskem letu 2011/2012 pa je od septembra 
do decembra 2011 knjižnico obiskalo 423 srednješolcev. Skupno v letu 2011 kar 502 
srednješolca. 

 
Poročilo o izvajanju projekta Rastem s knjigo v šolskem letu 2010/2011 smo za 
Javno agencijo za knjigo pripravili konec junija. Ob ogledu Študijskega oddelka imajo 
dijaki tudi možnost vpisa v knjižnico. Novih vpisov v letu 2011 ni bilo, saj je večina 
dijakov že vpisanih v knjižnico. Ob obisku dijaki prejmejo knjigo.  
 
V šolskem letu 2010/2011 so prejeli knjigo Geniji brez hlač avtorja Slavka Pregla. V 
šolskem letu 2011/2012 pa dobijo pesniško zbirko Izbrane Rozine v akciji Andreja 
Rozmana Roze. Knjige podarja Javna agencija za knjigo. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tradicionalni sejem knjig v sodelovanju z založbami in knjigarnami 

 
 
6.10 Spletna stran 
 
Spletno stran knjižnice je v letu 2011 obiskalo 68.238 spletnih uporabnikov. To je 
povprečno 187 obiskov dnevno.  
 
Urednica spletne strani Milena Doberšek je v preteklem letu poskrbela, da je bila 
spletna stran knjižnice ažurna. Knjižnica je uporabnike redno obveščala o novostih in 
dogajanju v knjižnici ter skrbela za sprotno objavo raznovrstnih informacij (posebna 
obvestila, urniki, organizacijske spremembe, program dela, poročilo o delu itd.). Na 
spletni strani smo redno objavljali napovedi prireditev prav tako pa tudi fotografirane 
utrinke s prireditev. 
 
Z namenom promocije novega knjižničnega gradiva smo pripravljali in objavljali 
mesečne sezname knjižnih novosti za odrasle za strokovno literaturo in leposlovje. V 
knjižnici smo tudi v letu 2011 poskrbeli za redno objavljanje predstavitve knjig, ki jih 
priporočamo v branje odraslim in otrokom.   
 



 47

6.11 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 2011 so se 
obvestila avtomatsko kreirala in pošiljala po elektronski pošti vsak dan 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. 2011 naročeni na elektronska obvestila: 
 
vrsta elektronskega obvestila število članov 
obvestilo o prispeli rezervaciji 7.851 
obvestilo o poteku rezervacije 7.050 
obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje 7.899 
obvestilo o skorajšnjem opominu 7.855 
obvestilo o poteku članstva 1.570 
splošna obvestila knjižnice 7.678 

 

6.12 Informacijsko opismenjevanje uporabnikov knjiž ničnih storitev 

Za uporabnike knjižničnih storitev smo izvajali predstavitev COBISS-a in načinov 
iskanja v COBISS/OPAC-u ter Moje knjižnice. V letu 2011 je bila predstavitev 
izvedena predvsem za udeležence projektov Rastem s knjigo OŠ in SŠ ter za 
uporabnike knjižnice ob Dnevu odprtih vrat, ki je bil v knjižnici 7. 2. 2011. 
 
Predstavitev Digitalne knjižnice Slovenije in prikaz tehnik iskanja smo pripravili za 
udeležence Dneva odprtih vrat v februarju ter za 50 dijakov 2. letnika Gimnazije 
Ormož, ki so knjižnico obiskali aprila. Predstavitev Digitalne knjižnice in tehnik iskanja 
smo izvedli tudi za zaposlene v ormoški knjižnici. 
 

6.13 Promocija knjigomata 

V želji, da bi promovirali knjigomat in k njegovi uporabi pritegnili čim več članov 
knjižnice, je v Študijskem oddelku knjižnice od 2. 12. 2010 do 21. 4. 2011 potekala 
nagradna igra Uporabljam knjigomat. V nagradni igri je sodelovalo veliko število 
članov. Zaključno žrebanje smo izvedli 21. aprila na domoznanskem večeru v 
leposlovni dvorani Študijskega oddelka. Prve tri nagrade so izžrebanci prevzeli 
osebno kar v knjižnici, knjižne nagrade pa smo poslali po pošti. 
 

6.14 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.  
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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. 
 

6.15 Sodelovanja in druge akcije 

Knjižnica je javni zavod, ki odpira svoja vrata za razstave, predavanja in simpozije 
tudi drugim.  
 
Liljana Klemenčič je pripravila in opravljala predavanja za starše na roditeljskih 
sestankih osnovnih šol s ptujskega območja, sodelovala s predstavitvijo knjižnice in 
pravljicami s fundacijo Nazaj na konja (23. 9. 2011), AYE festivalu (29. 7.−31. 7. 
2011) in na dnevih Poezije in vina ter Muzične pravljice (24. 8.−27. 8. 2011), 
pripravljala avtorski rubriki o knjigah in knjižnicah v Štajerskem tedniku in reviji 
Mento. 
 
Knjižnico je predstavljala skozi pripovedovanje pravljic v okviru Pravljičnih večerov za 
odrasle (mrežni območni projekt Mariborske knjižnice 25.10., v Slovenski Bistrici 10. 
10., v Mariboru 18. 11, v Lenartu 22. 11., v Murski Soboti 30. 11., v Slovenskih 
Konjicah 6. 12., v Ormožu 8. 12., na Ptuju 13. 12. in v Ljutomeru).  
 
Sodelovala je na posvetovanju ZBDS v Mariboru (20. 10.−22. 10. 2011) z 
organizacijo okrogle mize o mladinskem knjižničarstvu, čigar predsednica sekcije 
ZBDS je bila v preteklem dvoletnem mandatnem obdobju.  
 
Kot območna knjižnica smo opravljali naslednje naloge iz naslova območnosti za 
Knjižnico Ormož: 

- Že tradicionalno smo zbirali in obdelovali domoznansko gradivo za to 
področje. Knjižnica ima bogato zbirko gradiva, ki je na voljo tudi uporabnikom 
Knjižnice v Ormožu. 

- Z redigiranjem baze podatkov CONOR smo poskrbeli za to, da so zapisi za 
lokalne avtorje pravilni in popolni. Za domoznanske avtorje smo kreirali nove 
zapise in jih opremili z vsemi potrebnimi podatki. Drugim knjižnicam smo 
posredovali podatke za avtorje iz našega področja in jim pomagali razreševati 
identiteto teh avtorjev.  

- Domoznanci OOK so v letu 2011 sklenili pripraviti popise stanja domoznanskih 
depojev v območnih knjižnicah in to objaviti v publikaciji, ki bo predstavljena na 
Domfestu v Ravnah na Koroškem maja 2012. Elaborat za knjižnico je 
pripravila Melita Zmazek.  

- KAMRA: Nadaljevali sta z vnosom vsebin na portalu Kamra, za kar sta obe 
delavki v Domoznanskem oddelku porabili skupaj 200 delovnih ur. V letu 2011 
sta na Kamri objavili še dve digitalni zbirki: Matej Slekovec in Strnišče v 1. 
svetovni vojni; dve novici: Spletna stran in film o dr. Vladimirju Bračiču ter 
Zgodovinske razprave Mateja Slekovca dostopne na portalu dLib. 

 
Knjižnica j skozi vso leto uspešno sodelovala s šolami, vrtci, zavodi, pravnimi 
osebami kot tudi s posamezniki.  
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Prav tako pa je gostila tudi številne znane osebe s področja umetnosti in kulture, 
pisatelje, pesnike, etnografe, politike, športnike pa tudi glasbene skupine, ki so 
popestrile raznorazne dogodke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kampanja Ministrstva za notranje zadeve o osveščanju o spolnih zlorabah otrok 
 
Knjižnica se je tudi v letu 2011 odločila, da bo z denarjem, ki bi ga sicer porabili za 
nakup prazničnih čestitk, pomagala družini iz Kidričevega s petimi otroki in jim tako 
podarila pralni stroj v vrednosti 329 evrov (Štajerski tednik, letn. 64, št. 101, 30. 
december 2011, str. 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

Pomoč družini iz Kidričevega 

6.16 Publiciranje 

Strokovni delavci knjižnice so bili tudi to leto aktivni pri objavljanju člankov v različnih 
medijih.  
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Mira Petrovič je objavila štiri prispevke o dogodkih v knjižnici v glasilu Ptujčan in 
Štajerskem tedniku ter dva prispevka o drugih temah v Večeru in Knjižničarskih 
novicah.  
 
Melita Zmazek je pripravila en prispevek o novih knjižnih pridobitvah za glasilo 
Ptujčan, predstavitev knjižnice za stran EPK ter koledar prireditev knjižnice 2012 za 
Turistično zvezo Slovenije.  
 
Liljana Klemenčič je pripravila avtorski rubriki o knjigah in knjižnicah v Štajerskem 
tedniku in reviji Mentor.  
 
Božena Kmetec - Friedl je pripravila naslednje članke: Druženje knjižničarjev – 
Knjižnico Ivana Potrča so obiskali knjižničarji iz Koprivnice v Štajerskem tedniku, 
Večeru in Knjižničarskih novicah, članek Alojz Ihan – petdesetletnik: razstava ob 
jubileju v Štajerskem tedniku in članek Dr. Alojz Ihan – pesnik, pisatelj, zdravnik, 
petdesetletnik v Ptujčanu.  
 
Tjaša Mrgole Jukič je prispevala članke: Slovenske potujoče knjižnice v številkah, V 
Zagrebu imajo nov bibliobus v Potujočih novicah, Smernice za potujoče knjižnice, 
Strokovna ekskurzija sekcije za potujoče knjižnice, Mobile Library Festival – festival 
potujočih knjižnic, Turku 11.–13. avgust 2011, Poročilo o izvedbi programa dela 
Sekcije za Potujoče knjižnice za leto 2012 v Potujočih novicah, Slovenske potujoče 
knjižnice v številkah v hrvaškem zborniku, izdaja letnega koledarja obiskov 
postajališč ter Uvodnik v Potujočih novicah.  
 
Srečko Vrečar je prispeval članek v Potujočih novicah z naslovom Srečanje hrvaških 
potujočih knjižnic 15. aprila 2011.  
 
Darja Plajnšek je pripravila dva prispevka o predstavitvi dragocene knjige Leonardo 
da Vinci, ki jo je knjižnica kupila septembra 2011, ter o Sloveniki, slovenski nacionalni 
enciklopediji. Prispevka sta bila objavljena v Štajerskem tedniku in Ptujčanu. 
 
Vladimir Kajzovar je v Štajerskem tedniku v rubriki Na knjižni polici predstavljal 
izbrane knjižne novosti za odrasle. V istem časopisu je objavil tudi daljša biografska 
prispevka o dveh pisateljih Slovenskih Goric: o Ignacu Koprivcu ob stoletnici rojstva 
ter o Božidarju Flegeriču ob njegovi ob 170-letnici rojstva. 
 
Milena Doberšek je v Štajerskem tedniku objavila krajši članek s predstavitvijo 
aktivnosti ob dnevu odprtih vrat, ki je bil v knjižnici 7. 2. 2011. 

  

6.17  Območnost in strokovna pomo č knjižnicam 

V knjižnici izvajamo, v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in s Pravilnikom o osrednjih 
območnih knjižnicah ter z odobrenim programom dela, posebne območne naloge za 
območje občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Za izvajanje posebnih 
območnih nalog v letu 2011 smo od Ministrstva za kulturo prejeli 76.937,00 Eur. 
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Milena Doberšek je kot koordinatorka območnih nalog v sodelovanju z zaposlenimi, 
ki delajo na posameznih območnih nalogah, v začetku leta 2011 pripravila poročilo o 
izvajanju območnih nalog za preteklo leto. 

 
V okviru izvajanja območnih nalog v letu 2011 smo z naslova zagotavljanja 
povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij naročili 
elektronsko bazo podatkov GVIN.COM. Dostop do baze podatkov zagotavljamo tudi 
ormoški knjižnici. V naši knjižnici smo organizirali predstavitev tega poslovno-
informacijskega portala. Predstavitve so se udeležili zaposleni iz naše knjižnice in 
knjižničarji iz Ormoža. 

 
V letu 2011 smo območne knjižnice v sodelovanju z NUK-om vzpostavile možnost 
dostopa na daljavo do elektronskih virov. Tako smo dostop na daljavo za knjižnice 
območja zagotovili za bazo podatkov EBSCOhost. 
 
Na področju digitalizacije domoznanskega gradiva smo digitalizirali zgodovinske 
razprave bogoslovca in zgodovinopisca Mateja Slekovca. Gre za digitalizacijo 7 
monografij, ki so še danes pomemben in iskan vir za proučevanje zgodovine 
slovenske Štajerske. Po zaključeni digitalizaciji in umestitvi gradiva v Digitalno 
knjižnico Slovenije smo v zapise za te monografije v COBISS-u vnesli tudi 
neposreden link na pripadajoč digitalni objekt v dLib-u. 

 
V skladu s programom dela smo knjižnicam območja nudili strokovno pomoč. V 
preteklem letu se je na nas obrnila društvena knjižnica Bukovci, kjer so na delovnem 
obisku potekali pogovori o možnostih spremembe postavitve knjižničnega gradiva, 
vodenju računalniške evidence izposoje gradiva, inventarizaciji ter možnostih 
pridobivanja novega gradiva. 
 
Oktobra 2011 smo se sestali z direktorico Knjižnice Franca Ksavra Meška in se 
uskladili glede izvajanja območnih nalog v letu 2012. Za Ministrstvo za kulturo pa 
smo pripravili tudi program izvajanja območnih nalog za leto 2012. 
 

6.18 Projekti Evropske prestolnice kulture (EPK) 

 
Zapuš čina dr. Štefke Cobelj in njen pomen v svetovni kult urni dediš čini 
 
Vodja projekta Zapuščina dr. Štefke Cobelj in njen pomen v svetovni kulturni 
dediščini, ki poteka v okviru projekta Maribor 2012 – evropska prestolnice kulture, je 
Mira Petrovič.  
 
V okviru projekta smo v letu 2011 v knjižnici energijo vlagali v pripravo in predstavitev 
projekta, navezavi stikov s potencialnimi partnerji doma in v tujini, največ časa pa 
smo porabili za ureditev in obdelavo gradiva iz osebne knjižnice Štefke Cobelj. Pričeli 
pa smo tudi z aktivnostmi za pripravo monografije in razstave (načrtovano v 
maju/juniju 2012).  
 
Sodelavke pri tem projektu knjižnice so: Melita Zmazek, Milena Doberšek, Jožica 
Vodopivec, Darja Plajnšek, Božena Kmetec - Friedl. 
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Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sod elovanje  
 
Vodja projekta Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sodelovanje, ki 
poteka v okviru projekta Maribor 2012 – evropska prestolnice kulture, je mag. Matjaž 
Neudauer. 
 
Pobratena mesta Ptuja so: Aranđelovac, Banská Štiavnica, Burghausen, Saint-Cry-
sur-Loire, Ohrid in Varaždin. 
 
V letu 2011 se je knjižnica aktivno pripravljala na izvedbo tega projekta, saj bodo 
predstavniki knjižnice v prvi polovici leta 2012 obiskali knjižnice pobratenih mest. 
 
V septembru 2012 pa bomo v knjižnici gostili knjižničarje in ostale pomembne goste 
iz omenjenih pobratenih mest ter kvalitetno in poglobljeno predstavili strokovno 
delovanje teh knjižnic, prav tako pa tudi njihovo zgodovino, vpliv in pomen pobratenih 
knjižnic na okolje, v katerem delujejo.  
 
Vsebinski cilji tega projekta so: 

- javnosti predstaviti zgodovinski razvoj knjižnic in knjižničarstva v pobratenih 
mestih, 

- predstaviti knjižnice pobratenih mest kot hraniteljice dragocenosti iz 
preteklosti, pa tudi kot sodobna kulturno-informacijska središča, izpostaviti 
njihovo umeščenost v lokalno okolje, knjižnične dragocenosti in pomembne 
lokalne knjižničarje, 

- predstaviti organiziranost knjižnične mreže v državah pobratenih mest in 
pripraviti izhodišča za nadaljnje mreženje knjižnic, 

- spoznati utrip kulturne vrednote lokalnih skupnosti ter spoznavanje kulturnih 
raznolikosti v pobratenih mestih, 

- razširiti sodelovanje na knjižnice mest, ki so pobratena z ostalimi partnerskimi 
mesti. 

 
Namenski cilji kulturnega projekta:  

- trajno povezati knjižnice pobratenih mest in jih spodbuditi k nadaljnjemu 
sodelovanju pri skupnih projektih, 

- zagotoviti knjižnicam držav, ki še niso članice Evropske unije, kredibilnega 
partnerja pri prijavah na evropske projekte, 

- zbrano gradivo uvrstiti na spletne portale Kamra, Digitalna knjižnica Slovenije 
(dLib) in Europeana, 

- izdati publikacijo s predstavitvijo sedmih knjižnic pobratenih mest v treh jezikih 
in pripraviti razstavo o pobratenih knjižnicah in njihovih lokalnih skupnosti v 
razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, 

- razstava in skupna publikacija bosta pomembno prispevali h krepitvi 
medsebojnega sodelovanja, razumevanja in kulturnega dialoga med 
pobratenimi mesti in njihovimi knjižnicami. 
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7 ZAKLJU ČNA OCENA 

Leto 2011 je bilo za knjižnico dokaj uspešno. Ugotavljamo, da smo s trdim, 
učinkovitim in strokovnim delom uspeli zajeziti in obvladati krizo ter kljub padcu 
števila aktivnih in novih članov uspeli povečati obisk knjižnice za kar 9,63 %. 
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, aktivnih in novih članih. Pri obisku in pri transakcijah pa beležimo 
uspešnejše in ugodnejše rezultate, saj so se transakcije v letu 2011 povečale za 
6,93 %. 
 
V knjižnici smo kljub vsemu uspeli nabaviti tudi nekaj nove tehnološke opreme. 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. 
 
Zelo se veselimo izzivov v letu 2012, ko bomo pričeli realizirati projekte v okviru 
Evropske prestolnice kulture, na katere smo se aktivno pripravljali skozi vso leto 
2011.   
 
 
 
Ptuj, 10. februar 2012 Direktor: 
 mag. Matjaž Neudauer 
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PRILOGA 1: Nabava knjižni čnega gradiva v letu 2011 

Nakup knjižničnega gradiva je bil v letu 2011 osnovni vir pridobivanja in 
dopolnjevanja knjižnične zbirke. Del novega gradiva smo prejeli kot obvezni izvod, 
del kot darove in zameno. V letu 2011 smo prejeli 233.690,56 evrov za nakup 
gradiva. Iz leta 2010 smo v leto 2011 prenesli 32.981,20 evrov neporabljenih 
sredstev. Skupaj smo imeli 266.671,76 evrov razpoložljivih finančnih sredstev. Za 
celoten nakup knjižničnega gradiva smo v letu 2011 porabili 243.004,84 evrov. V leto 
2012 prenašamo 23.666,92 evrov. 
 
Razdelitev porabljenih finančnih sredstev: 
 
- knjige in neknjižno gradivo ........................................................................215.947,20 
- serijske publikacije ......................................................................................20.565,40 
- razglednice v Domoznanskem odd. .................................................................570,00 
- igralni pripomočki v Mladinskem odd.............................................................1.117,90 
- vezava publikacij ..............................................................................................384,00 
- IUS-INFO in FIND-INFO (IUS SOFTWARE) .................................................1.411,47 
- el. dostop arhiv Večer.......................................................................................730,01 
- dostop do poslovnega spleta GVIN.com .......................................................2.278,86 
 
 
 
Pregled prejetih in porabljenih finan čnih sredstev: 
 
Financerji                               Prejeta sred. s 

prenosom 
Porabljena 
sredstva 

Prenos v 2012 

    
Min. za kulturo            95.317,14 94.320,79 996,35 
MZK-Območnost 16.636,25 16.518,33  117,92 
Občina Destrnik               9.159,24 8.443,45                  715,79      
Občina Dornava                         11.771,43 11.753,64                    17,79    
Občina Gorišnica            4.690,87 4.074,93                  615,94 
Občina Cirkulane 1.865,51 1.864,70 0,81 
Občina Hajdina                                 8.168,76 6.401,38               1.767,38             
Občina Juršinci                        5.666,98 4.888,81 778,17 
Občina Kidričevo                                   13.029,01             12.092,44      936,57 
Občina Majšperk                                     7.693,76 5.991,70 1.702,06 
Občina Markovci                               15.023,98 12.887,42 2.136,56 
Občina Podlehnik                                         6.150,55 5.087,56               1.062,99 
Občina Ptuj                                  51.454,58 40.284,03 11.170,55 
Občina Sv. Andraž                                   1.163,99               1.161,31 2,68 
Občina Trnovska v.                                 4.843,55 4.811,64 31,91 
Občina Videm                                7.129,30 5.602,01 1.527,29 
Občina Zavrč                                     3.502,95 3.451,62 51,33 
Občina Žetale                                   2.799,91 2.794,46 5,45 
SIKPT(lastna sred.) 604,00 574,62 29,38 
Skupaj: 266.671,76 243.004,84 23.666,92 
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V COBISS3/Nabava je bilo vnešenih in obdelanih 826 postavk dokumentov nakupa 
knjižnega in neknjižnega gradiva, 356 postavk serijskih publikacij vključno s pripravo 
novih naročil in odpovedi in 178 postavk darov. 
V letu 2011 smo se odločili za nakup prestižne izdaje knjige Neskončni Leonardo v 
prednaročilu v vrednosti 2.600,00 evrov. Knjiga je ročno vezana z izjemnim slikovnim 
gradivom in najcelovitejša predstavitev Leonarda da Vincija in njegovega dela. 
 
 
Doseženi nakup gradiva po vsebinskih kriterijih je razviden iz statističnega prikaza 
prirasta knjižničnega gradiva v letu 2011. 
 
 
Poročilo o nabavi pripravila:                                         
Marina Jurgec 
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PRILOGA 2: Ra čunovodsko poro čilo KIP Ptuj za obdobje od
 01. 01. 2011 − 31. 12. 2011 
 
 
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 javna 
služba oziroma za dejavnost v javnem interesu. 

Splošne ra čunovodske usmeritve 

Poslovno leto v KIP je bilo enako koledarskemu letu in je trajalo od 01. 01. 2011 do 
31. 12. 2011. 
 
 
Temeljni predpisi, ki predpisujejo vodenje ra čunovodstva v KIP Ptuj, so: 
 
1. 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 
 2011 2010 
 
SREDSTVA   
A) Dolgoro čna sredstva in sredstva 
     v upravljanju 2.574.285 2.728.730 
___________________________________________________________________ 
- neopredmetena dolgoročna sredstva  
- opredmetena osnovna sredstva 2.461.241 2.588,923 
 
B) Kratkoro čna sredstva 113.044 139.807 
___________________________________________________________________  
 
- denarna sredstva v blagajni 846 559 
- dobro imetje pri bankah 42.042 54.268 
- kratkoročne terjatve do kupcev 115 233 
- dani predujmi 1.435 1.963 
- kratkoročne terjatve do uporabnikov 60.098 79.004 
- druge kratkoročne terjatve 7.049 2.994 
- aktivne časovne razmejitve 1.459 786 
 
AKTIVA SKUPAJ   2.687.329 2.868.537 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
 
A) Kratkoro čne obveznosti in pasivne 
     časovne razmejitve 125.114 155.912 
___________________________________________________________________ 
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih 68.194   69.154 
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 20.067 37.786 
- kratkoročne obveznosti iz poslovanja 13.105 12.935 
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov 81 170 
- pasivne časovne razmejitve 23.667 35.867 
 
 
B) Lastni viri in dolgoro čne obveznosti 2.562.215 2.712.625 
___________________________________________________________________ 
- dolgoročne pasivne čas.razmej. 1.140 1.593 
- obveznosti za opr. in neopr. o.s.       2.559.525 2.707.837 
- presežek prihodkov nad odhodki  1.550 3.195 
 
   
 
 
 
PASIVA SKUPAJ 2.687.329 2.868.537 
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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. 2011 znaša 2.574.285 €. Nominalna vrednost knjižničnega 
gradiva konec leta 2011 znaša 3.218.156 €. 
 
B) Kratkoro čna sredstva 
 
Denarna sredstva v blagajni so usklajena s sklepom o višini blagajniškega 
maksimuma, ki znaša 846,49 €. Dobroimetje pri banki oz. na žiro računu je imel 
zavod na dan 31. 12. 2011 v višini 42.041,68 €. 
Terjatve do kupcev v višini 114,66 € izhajajo iz računov in pogodb sklenjenih v 
decembru 2011, torej izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi 
plačane. 
Dani predujmi v višini 1.435,25 € so plačila dobaviteljem za knjižnično gradivo, ki 
bodo dobavljene tekom januarja 2012. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov so terjatve do občin v skladu s pogodbami o 
sofinanciranju dejavnosti, katerih je na dan 31. 12. 2011 bilo 60.098,39 €. Druge 
kratkoročne terjatve v višini 7.048,91 € so terjatve do Zavoda za zaposlovanje in 
državnih inštitucij-refundacije boleznin in plačilne kartice. 
Aktivne časovne razmejitve 1.459,00 € 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 68.194,12 € so obveznosti za plače 
december 2011, ki bodo poravnane 05. 01. 2012, in plače za JD, ki bodo poravnane 
15. 01. 2012. Za kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 20.067,13 € velja, da bodo 
poravnane tekom januarja in februarja 2012, odvisno od roka zapadlosti plačila. 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za dohodnino, prispevke in druge prejemke, ter 
prehrana, prevoz na delo, kilometrina, premije dodatnega pokojninske zavarovanja, 
so znašale 13.105,01 €. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov so obveznosti do 
drugih knjižnic za izposojene knjige v znesku 81,65 €. Kratkoročne pasivne časovne 
razmejitve 23.666,92 € 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   2.559.525 €               
Presežek prih.   1.550 € 
Skupaj : 2.561.075 € 
 
  

 
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 izvenknjigovodsko količinsko evidenco.  
Za osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami rednega odpisa, v letu 2011 
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 % 
 
 
 
Pri obračunu amortizacije je bilo upoštevano navodilo o načinu in stopnjah rednega 
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. V 
letu 2011 je celotna amortizacija  znašala 169.724,36 €, od tega je bila v znesku 
154.853,61 € pokrita v breme sredstev, prejetih v upravljanje, in 14.870,75 € v breme 
lastnih sredstev. 
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Nakup knjižničnega gradiva je bil v letu 2011 osnovni vir pridobivanja in 
dopolnjevanja knjižničnega gradiva poleg prejetih darov in obveznih izvodov. V letu 
2011 smo prejeli 233.690,56 € za nakup gradiva. Iz leta 2010 smo v leto 2011 
prenesli 32.981,20 €. Za celoten nakup knjižničnega gradiva smo v letu 2011 porabili 
244.004,84 €. V leto 2012 prenašamo 23.666,92 €. 
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PRIHODKI IN ODHODKI OD 01. 01. 2011– 31. 12. 2011 
 
 

  Naziv Realizacija 
2011 

Plan 
2011 

Realizacija  
2010 

Indeks 
½ 

Indeks 
1/3 

PRIHODKI OBČINE 887.657 887.657 891.432 100 99,58 
Ptuj 564.198 564198 597.753 100 94,39 

Destrnik 20.066 20.066 19.787 100 101,42 

Dornava                           21.797 21.797 21.144 100 103,09 

Gorišnica 19.935 19.935 18.094 100 110,18 

Hajdina 24.247 24.247 23.725 100 102,21 

Juršinci 18.707 18.707 18.376 100 101,81 

Kidričevo 53.807 53.807 55.832 100 96,38 

Majšperk 28.023 28.023 27.475 100 102,00 

Markovci 30.823 30.823 28.000 100 110,09 

Podlehnik 15.539 15.539 14.511 100 107,09 

Sveti Andraž 3.967 3.967 3.833 100 103,50 

Trnovska vas 10.007 10.007 9.788 100 102,24 

Videm 39.474 39.474 37.732 100 104,62 

Zavrč 11.620 11.620 11.210 100 103,66 

Žetale 9.967 9.967 9.967 100 100,00 

Cirkulane 15.480 15.480 15.349 100 100,86 
PRIHODKI − 
SPONZORSTVO 0 0 0  0 
Prihodki sponzorstvo 0 0 0  0 

Prihodki − dotacije 0 0 0  0 

JAVNA DELA OB ČINE 5.270 8.000 11.472 65,88 45,94 
Javna dela občine 5.240 8.000 11.472 65,88 45,94 
JAVNA DELA ZAVOD ZA 
ZAP. 24.707 30.000 44.127 82,36 56,00 

Javna dela Zavod za 
zaposlovanje 24.707 30.000 44.127 82,36 56,00 
SREDSTVA ZAVODA ZA 
ZAPOSLOVANJE 74   288 0 25,70 
Zavod za zaposlovanje − 
zdravniški pregled 74  288  25,70 

       



 63

 

  Naziv Realizacija 
2011 

Plan 
2011 

Realizacija  
2010 

Indeks 
½ 

Indeks 
1/3 

SREDSTVA MK ZA 
PROJEKTE 61.900 66.000 60.101 93,79 103,00 

Sredstva MK za projekte 61.900 66,000 60,101 93,79 103,00 

LASTNI PRIHODKI 72.060  70.300 75.125 102,51 95,93 
Prihodki od fotokopij 2.316 2.300 2.242 100,70 103,31 

Prihodki od članarin 31.743 31.000 25.408 102,40 124,94 
Prihodki od opominov     
in zamudnin 32.494 31.500 20.653 103,16 157,34 

Prihodki od 
medknjižnične izposoje 1.722 1.600 1.879 107,63 91,65 

Prihodki od članskih 
izkaznic 870 750 685 116,00 127,01 

Prihodki od prodaje 
materiala 2.715 2.350 1.468 115,54 184,95 

Prihodki donacije 200 800 1277 25,00 15,67 

Prihodki stari zapisi 0 0 22.790   
OBRESTI, IZREDNI  
PRIHODKI 5.940 5.100 2.554 116,47 232,58 
Obresti, izredni prihodki 5.940 5.100 2.554 116.47 232,58 

SKUPAJ PRIHODKI 1.057.608  1.067.057 1.085.099 99,12 97,47 
       

ODHODKI       
PLAČE IN OSEBNI 
PREJEMKI 815.489 843.293 867.775 96,71 93,98 

Bruto plače redno 
zaposleni 608.098 627.168 620.809 96,96 97,96 

Bruto plače javna dela 22.940 23.429 46.126 97,92 49,74 

Regres 23.528 24.516 24.912 95,97 94,45 

Prevoz na delo redno 
zaposlenih 15.676 15.834 14.391 99,01 108,93 
Prehrana redno 
zaposlenih 25.743 25.824 23.457 99,69 109,75 
Jubilejne 
nagrade/odpravnine 1.012 1.150 13.080 88,00 7,74 

Prehrana javna dela 2.048 2.772 4.391 73,89 46,65 

Prevoz javna dela 1.337 2.554 2.542 52,56 52,60 

Prispevki redno zaposleni 98.008 102.124 98.005 95,97 100,01 

Prispevki javna dela 3.693 4.255 7.440 86,80 49,64 

Premije KAD 13.406 13.677 12.622 98,02 106,22 
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  Naziv Realizacija 
2011 

Plan 
2011 

Realizacija  
2010 

Indeks 
1/2 

Indeks 
1/3 

PROGRAMSKI 
MATERIALNI STROŠKI 94.855  86.469 84.247 109,70 112,60 

Material: pisarniški, 
čistilni, drobni inventar 12.391 12.827 10.971 96,61 112,95 

Stroški prireditev 6.480 6.500 6.386 99,70 101,48 

Oprema knjižnega 
gradiva (folije, nalepke) 7.831 7.323 12.079 106,94 64,84 

Storitve  12.911 12.832 11.222 100,62 115,06 

Poštnina, telefon 17.232 16.393 15.433 105,12 111,66 

Strokovno izobraževanje 5.912 6.100 5.853 96,92 101,01 

      

Dnevnice, potni stroški, 
kilometrine 3.960 4.300 4.100 92,10 96,59 
Stroški plačilnega 
prometa 839 725 659 115,73 127,32 

Stroški odvetnikov, 
notarjev   752 0 0 

Amortizacija 14.871 6.500 5.724 228,79 259,81 

Drugi stroški 12.428 12.969 11.068 95,83 112,29 

      
SPLOŠNI MATERIALNI 

STROŠKI 135.774 124.802 120.544 108,80 112,64 

Voda, odvoz smeti, 
komunalne storitve 2.005 2.288 2.141 87,64 93,65 

Stroški ogrevanja 21.679 22.526 20.961 96,24 103,43 

Električna energija 14.092 20.308 14.548 69,40 96,87 

Stroški vzdrževanja 
objekta 28.294 11.276 7.122 250,93 397,28 

Varovanje objekta 6.044 3.564 5.432 169,59 111,27 
Vzdrževanje opreme za 
knjižnično dejavnost 9.235 8.523 9.195 108,36 100,44 
Vzdrževanje računalnikov 
in komunikacijske 
opreme 7.605 7.307 6.691 104,08 113,67 

Storitve čiščenja 37.999 40.732 42.115 93,30 90,23 

Zavarovanje opreme 3.250 2.728 2.726 119,14 119,23 

Stavbno zemljišče 5.571 5.550 5.446 100,38 102,30 

Računovodske storitve      

Revizorske storitve   2.376  0 
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  Naziv Realizacija 
2011 

Plan 
2011 

Realizacija  
2010 

Indeks 
½ 

Indeks 
1/3 

DELOVANJE 
BIBLIOBUSA 9.940  10.993 9.337 90,43 106,46 
Stroški bibliobusa 9.940 10.993 9.337 90,43 106,46 

       

ODHODKI SKUPAJ 1.056.058  1.065.557 1.081.903 99,11 97,62 
   
  
 
PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI                    1.549,70 €  
 
 
Pojasnila prihodki: 
 
Celotni prihodek skupaj je dosegel 1.057,602 €, kar je za 2,54 % manj v primerjavi z 
letom prej. 
 
V strukturi prihodkov so najvišji prihodki občin, ki so v primerjavi s preteklim letom 
nižji za 0,42%. 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, iz lastnih sredstev. 
Lastni prihodki so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali  za 4,07%. V 
primerjavi z letom 2009 pa so se povečali za  31.61%. 
 
 
Pojasnila odhodki : 
 
Skupni odhodki dosegajo 1.057,608 € in so v primerjavi s prejšnjim letom nižji za 
2.24 %. 
 
 
Pojasnila stroški dela 
 
Stroški dela so v letu 2011 znašali 815.488,71 € in predstavljajo v strukturi vseh 
odhodkov 77,11 %. Poleg 31 redno zaposlenih smo v drugem polletju leta 2011 
zaposlili še 1 delavca, za izvajanje knjižnično manipulativna dela. Prav tako sta bili 
preko javnih del zaposleni povprečno 2 osebi. 
 
 
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. 
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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 
2010. 
 
 
 
POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna in znaša  1.549,70 €. 
 
 
NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2011 
 
 
Nabavljena je bila naslednja oprema v skupni vrednosti 15.787,30 € 
 

- NAPRAVA ZA PREBIJANJE IN VEZENJE GBC 418,80 
- TISKALNIK ETIKET ZEBRA TLP 2844 STD 405,45 
- KLIMA CS/CU-RE 12 JKX  INVERTER PANASONIC 1.064,40 
- KLIMA CS/CU-RE 12 JKX  INVERTER PANASONIC 1.064,40 
- ČITALEC ČRTNE KODE HERON D130 USB 151,20 
- KOVINSKI ZABOJNIK ZA KARTONKE 261,90 
- KOVINSKI ZABOJNIK ZA KARTONKE 261,90 
- KOVINSKI ZABOJNIK ZA KARTONKE 261,90 
- OBLOGA TALNA TAFTIRANA SCENARIO VIOLA  2.878,48 
- OBLOGA TALNA TAFTIRANA SCENARIO VIOLA 1.005,18 
- OBLOGA TALNA TAFTIRANA SCENARIO VIOLA 913,80 
- OBLOGA TALNA TAFTIRANA SCENARIO VIOLA 685,37 
-  REGAL LESEN ZA CD 182X197X150 912,00 
- PREDALNIK 396,00 
- PODPULTNI ELEMENT 285,00 
- SESALEC VORWERK VK 140 S PRIKLJUČKI 1.259,00 
- MONITOR LED LCD 23 LG IPS231P-BN  188,38 
- MONITOR LED LCD 23 LG IPS231P-BN 188,38 
- HLADILNIK HL R 41228W GORENJE 389,90 
- MONITOR LED LCD 22 LG E2211T 140,45 
- MONITOR LED LCD AOC E2050SDA   108,42 
- MONITOR LED LCD AOC E2050SDA 108,42 
- TISKALNIK HP LJ P2055DN 286,33 
- KOVINSKI KNJIŽNI REGAL  2.152,24 

 
 
Sredstva so bila nabavljena iz lastnih sredstev in presežka prejšnjih let.  
 
V Ptuju, 20. 2. 2011 
 
Pripravila: Direktor: 
Biserka Ciglar  mag. Matjaž Neudauer 
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PRILOGA 3: Sklep sveta zavoda KIP Ptuj 

 
 
 
 
 
Svet zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je na 18. redni seji dne 28. 2. 2012 
obravnaval Poročilo o delu knjižnice za leto 2011 in sprejel naslednji 
 
 

s k l e p : Svet zavoda je sprejel Poročilo o delu Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 
2011 v predloženi obliki in vsebini. 

 
 
 
 
 
 
 
 Predsednik sveta zavoda KIP 
 Mirko Kekec l.r. 
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