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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. 88/2003). Za območne naloge 
sredstva zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 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). Ob tem velja pojasniti, da so vse osrednje območne 
knjižnice v Sloveniji prav tako umeščene v enako kategorijo razvitosti. Ministrstvo bo v 
skladu z Zakonom o knjižničarstvu in Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe po treh letih ponovno preverilo izpolnjevanje pogojev.  
 
NUK bo sicer ocenjevanje izvedel, vendar naj bi pristojno ministrstvo zadržalo izdajo ocen, 
saj se zaveda zaostrenih pogojev, v katerih knjižnice delujejo. 
 
Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, so: 
 

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

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

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

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

potrebami, 
- organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, 
- zagotavlja storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami, 
- 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. 
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Knjižnica je vključena v Združenje splošnih knjižnic in Zvezo bibliotekarskih društev ter 
njene sekcije. 
 

1.2 Ustanovitelji 

Knjižnica je imela konec leta 2012 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 Ur. l. 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 Ur. l. RS, št. 102, 11. 12. 2009. 
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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), 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Ur. l. RS, št. 40/2012 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 2012 se je svet sestal na štirih rednih in štirih korespondenčnih sejah. 
 
Svet zavoda je seznanil, obravnaval, sprejel ter potrdil: predlog Programa izvajanja 
posebnih nalog OOK, Poslovno poročilo za leto 2011, se seznanil s sklepom o določitvi 
strateške ocene ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport o pozicioniranju 
javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj z vidika dolgoročne kulturne politike in vpetosti 
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v slovenski kulturni prostor, Poročilo o inventuri za leto 2011, Poročilo o popisu 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja nad enim 
letom uporabnosti, ocenil delo direktorja za leto 2011, Program dela ter finančni načrt za 
leto 2012, Program nalog osrednje območne knjižnice za leto 2013, postopek pridobivanja 
soglasja sveta zavoda KIP k zaposlitvam skladno z ZUJF in druge zadeve iz svojih 
pristojnosti. 

 

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: 

- Zdenka Ristič (Kulturniška zbornica Slovenije), predsednica, 
- Milena Doberšek, namestnica (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), 
- Vladimir Kajzovar (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), 
- Nataša Petrovič (Kulturniška zbornica Slovenije), 
- Jolanda Železnik (Združenje splošnih knjižnic), 
- Milica Šavora (Združenje splošnih knjižnic). 

 
Zaradi smrti mag. Branka Goropevška, predsednika strokovnega sveta in direktorja 
Osrednje knjižnice Celje, je Upravni odbor Združenja splošnih knjižnic na svoji seji dne 1. 
10. 2012 v strokovni svet Knjižnice Ivana Potrča Ptuj imenoval nadomestno članico 
Jolando Železnik, direktorico Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Imenovana je članica 
strokovnega sveta do poteka mandata strokovnega sveta, to je do 15. oktobra 2014. 
Strokovni svet KIP je na svoji redni seji 8. 10. 2012 zaradi zgoraj navedenega za 
predsednico strokovnega sveta izvolil Zdenko Ristič. 
 
Strokovni svet se je v letu 2012 sestal na dveh sejah. Obravnaval je Poročilo o delu za leto 
2011 in ga predlagal svetu zavoda v potrditev ter podal pozitivno mnenje na Program dela 
Knjižnice Ivana Potrča za leto 2013 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 2012 sestal devetkrat 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 2012 je bilo v knjižnici zaposlenih 35 ljudi, od tega redno zaposlenih za 
nedoločen čas 30 delavcev. Za določen čas so bili zaposleni trije delavci, in sicer dva 
manipulanta in hišnik − vzdrževalec, dva delavca pa sta bila zaposlena preko programa 
javnih del. 
 

3.2 Spremembe med letom 

Dvema delavcema iz programa javnih del iz Mestne občine Ptuj in občine Hajdina se je ob 
koncu leta iztekla pogodba, z enim delavcem, ki opravlja delo na delovnem mestu 
manipulanta, smo podaljšali delovno razmerje za določen čas do 28. 6. 2013, za kar smo 
pridobili tudi soglasje sveta zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj ter župana Mestne občine 
Ptuj. V mesecu novembru in decembru je preko študentskih del pri urejanju knjižničnega 
gradiva v Domoznanskem oddelku pomagala študentka. 
 
V knjižnici je bila formalna izobrazbena struktura redno zaposlenih za nedoločen čas 
naslednja: 
 

Stopnja 
izobrazbe 

Število 
zaposlenih 

VIII 1 
VII 11 
VI 4 
V 11 
IV 1 
II 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preglednica in graf št. 1:  Formalna izobrazbena struktura zaposlenih 
 

3.3 Štipendisti in pripravniki 

V letu 2012 nismo imeli ne štipendistov in ne pripravnikov. 

Formalna izobrazbena struktura

VI; 4; 
13%

V; 11; 
37%

VII; 11; 
37%

II; 2; 7% VIII; 1; 
3%

IV; 1; 3% VIII

VII

VI
V

IV

II



 

9 

 

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 2012 smo imeli podpisane pogodbe za eno osebo z Mestno občino Ptuj ter občino 
Hajdina. Tako smo imeli večino leta 2 javna delavca.  
 
Oddali smo tudi prijavo za projekt javnih del za leto 2013, v katerem bomo imeli vključeni 2 
osebi iz tega naslova. 

3.6 Število zaposlenih po ob činah 

Od 35 zaposlenih ima stalno bivališče v MO Ptuj 20 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), 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. 
 
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. 
 
1. oktobra 2012 smo v Knjižnici Ivana Potrča po predhodni odobritvi in soglasju sveta 
zavoda in Mestne občine Ptuj izvedli nadomestno zaposlitev hišnika − vzdrževalca, tako je 
dosedanjega zaposlenega na omenjenem delovnem mestu za določen čas enega leta 
nadomestil nov zaposleni. 
 
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 s programom dela 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, 
- požarna varnost in predavanje o prvi pomoči, 31. 8. 2012 (vsi zaposleni v 

 KIP), 
- knjižni sejem Frankfurt po Frankfurtu, 13. 11. 2012 (Filipič, Jurgec, Plajnšek, 

 Ogrizek), 
- sestanek delovne skupine – sistemski administratorji, UK, Ljubljana, 5. 4.  2012 

(Šalamon, Doberšek), 
- strokovna ekskurzija v knjižnico Kranj in Kropo, 2. 6. 2012 (zaposleni v KIP), 
- Tečaj za redaktorje baze CONOR, NUK, 12. 3. 2012 (Zmazek, Plajnšek, 

Kmetec - Friedl), 
- tečaj Kontinuirani viri, NUK, 14.−16. 3. 2012 (Petrovič, Kmetec - Friedl), 
- Uporaba programske opreme Cobiss2/Katalogizacija – ažuriranje Conor 22.– 23. 3. 

2012 v IZUM-u (Zmazek, Plajnšek, Kmetec - Friedl), 
- Tečaj Cobiss2/katalogizacija nadaljevalni tečaj, IZUM, 26.−30. 5. 2012 (Petrovič), 
- izobraževanje za vnašalce vsebin na Kamro − novosti na portalu, Osrednja 

 knjižnica Celje, 26. 9. 2012 (Petrovič, Zmazek), 
- obisk Biblioteke Grigor Prličev v Ohridu (Makedonija) in Knjižnice Sv. Sava v 

Aranđelovcu (Srbija), 18.–21. 3. 2012 (Neudauer, Petrovič, Vrečar, Plajnšek), 
- obisk Gradske knjižnice i čitaonice Metel Ožegović Varaždin, 3. 4. 2012 

 (Neudauer, Plajnšek), 
- obisk knjižnice Bibliotheque Municipale George Sand Saint-Cry-sur-Loire  (Francija), 

28.–30. 3. 2012 (Doberšek, Jurgec), 
- udeležba na 2. Domfestu (festival domoznanstva) na Ravnah na Koroškem 

 (Petrovič, Zmazek), 
- Prepoznavanje literature za knjižničarje – otroška in mladinska literatura in 

prepoznavanje kakovostnega leposlovja, 4. 10. 2012, NUK (Jurgec, 
 Doberšek), 
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- obisk mestne knjižnice Stadtbibliothek Burghausen, 11., 12. 4. 2012    (Neudauer, 
Filipič), 

- obisk Mestske knižnice Banska Štiavnica (Slovaška), 2.–3. 4. 2012 (Kmetec - 
 Friedl, Petek, Radej), 

- udeležba posvetovanja o sestavljanju letnega poročila za določene uporabnike 
 enotnega kontnega načrta, 10. 1. 2012 (Ciglar), 

- udeležba na posvetu Priprave na letno poročilo v negospodarstvu, 7. 11.  2012, 
Maribor (Ciglar), 

- udeležba na seminarju Zakon o uravnoteženju javnih financ in novosti pri  urejanju 
delovnih razmerij, plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju, 12. 
6. 2012, Maribor (Ciglar), 

- udeležba na razpravi o projektih EPK, 24. 10. 2012, Maribor (Radej), 
- ogled razstave Srednjeveški in renesančni knjižni zakladi nadškofijskega  arhiva 

Maribor, 6. 11. 2012, Maribor (Petrovič, Zmazek), 
- ogled razstave Iz zakladnice UKM, 13. 12. 2012, Maribor (Petrovič, Zmazek), 
- Pravljični večer za odrasle, sestanek v Pionirski knjižnici Rotovž, Maribor, 

20. 1. 2012 (Klemenčič), 
- udeležba na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede 2012, 20. in 21. 

9. 2012, Murska Sobota (Klemenčič), 
- Bralnice pod slamnikom, drugi mladinski literarni festival, 15. 5. 2012, Kamnik 

 (Mesarič, Toš), 
- simpozij Evropska pravljica 24. in 25. 5. 2012 v Mariboru (Klemenčič, Toš), 
- predstavitve nove knjige dr. Marte Gregorčič v mariborskem kulturnem centru 

 Pekarna, 15. 3. 2012 (Knez), 
- v okviru EPK v Mariboru predstavitev in program: Še vedno ROMI, 3. 4. 2012 

 (Knez), 
- predavanje ZBDS v kadetnici v Mariboru, 6. 6. 2012 (Knez), 
- Delavnica o resničnem dialogu s certifikatom, Ljubljana, 5. in 16. 6. 2012 (Knez), 
- Izzivi sodobnih tehnologij, ZBDS posvetovanje v Ljubljani, 17. in 18. 10. 2012, 

Ljubljana (Knez),  
- udeležba na spletnem tečaju COBISS/OPAC online − javno dostopni katalogi, 

1.−5. 10. 2012 (Šalamon), 
- strokovne srede oz. srečanja mladinskih knjižničarjev (Klemenčič, Frangež, Rimele, 

Mesarič, Toš), 
- Pikina bralna značka, Velenje, 20. 3. 2012 (Toš), 
- udeležba na osrednjem prazniku mladinskih knjižničarjev, Ljubljana, 2. 4.  2012 

(Rimele), 
- pravljična šola v organizaciji Mariborske knjižnice (Tom Muir in Lawrence Tuloch), 

23. 5. 2012 (Toš, Klemenčič), 
- mednarodni simpozij Knjižnica – igrišče znanja in zabave, 17. in 18. 9. 2012, 

Karlovac, Hrvaška (Klemenčič), 
- strokovno posvetovanje Sekcije za potujoče knjižnice, 6.–9. 9. 2012 (Mrgole - Jukič, 

Petek), 
- ogled slovenskega knjižnega sejma, Ljubljana, november (Vrečar, Doberšek, 

 Koražija, Radej, Toš), 
- izvršni odbor sekcije za potujoče knjižnice, 2 sestanka, 16. 3. 2012, Maribor, 

Ajdovščina (Mrgole - Jukič), 
- strokovni svet ZBDS – 3 sestanki, Ljubljana, NUK (Mrgole - Jukič), 
- sestanek uredniškega odbora za Potujoče novice, 2 sestanka, Ptuj (Mrgole - 

 Jukič), 
- programski odbor za srečanje Sekcije za potujoče knjižnice in Sekcije za splošne 

knjižnice – Knjižničar v akciji, Maribor (Mrgole - Jukič, Petek, Klemenčič), 
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- udeležba na slovesnosti ob dnevu splošnih knjižnic, 20. 11. 2012, Kranj (Mrgole - 
Jukič, Doberšek), 

- udeležba na seji sveta članic COBISS (prehod knjižnic na COBISS3/Katalogizacijo 
ter letni program dela IZUM), Ljubljana (Doberšek), 

- konferenca o digitalizaciji Ljubljana v bitih, biti v Ljubljani, 16. 5. 2012, Ljubljana 
(Doberšek), 

- Možnosti izkoriščanja elektronskih virov za slepe, slabovidne in druge osebe z 
motnjami branja, 11. 12. 2012 (Doberšek), 

- udeležba na sestanku upravnega odbora ZSK − problematika prehoda na 
COBISS3/Katalogizacijo in problematika odvzema licenc za katalogizacijo, 
Grosuplje, 28. 5. 2012 (Doberšek, Neudauer), 

- udeležba na sejah UO in NO Združenja splošnih knjižnic, Grosuplje (Neudauer), 
- udeležba na sestanku upravnega in nadzornega odbora Društva bibliotekarjev 

Maribor, 3. 2. 2012, Maribor (Klemenčič), 
- sestanek in predstavitev projektov EPK v Univerzitetni knjižnici Maribor, 13. 2. 2012 

(Neudauer, Petrovič), 
- udeležba na sestanku strokovnega sveta Osrednje knjižnice Celje, Celje, 13. 3. 

2012 (Neudauer), 
- sestanek nadzornega sveta portala Kamra, Celje, 17. 2. 2012 (Neudauer), 
- udeležba na sestanku regijskih urednikov portala Kamra, Celje, 23. 2., 20. 6. in 

26. 9. 2012 (Zmazek), 
- predstavitev knjige [Psi], Ormož, 23. 2. 2012 (Petrovič), 
- predstavitev Vnukovega Slovarja severovzhodnega ormoškega govora s kratkim 

opisom, Ormož, 1. 3. 2012 (Petrovič), 
- udeležba na 18. mednarodnem Salonu knjig v Novem Sadu, 4.−5. 3. 2012 

(Klemenčič), 
- sestanki koordinatorjev OOK, NUK, Ljubljana, 8. 3. 2012, 10. 4. 2012 (Doberšek), 

udeležba na simpoziju ob 40-letnici revije Otrok in knjiga, 24. in 25. 5. 2012 
(Klemenčič, Toš). 

 

4.3 Knjižni čno gradivo 

4.3.1 Nabava gradiva 

V Oddelku nabave skrbimo skupaj z zaposlenimi iz ostalih oddelkov knjižnice za širok 
izbor knjižničnega gradiva. Gradivo naj bi čimbolj 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). Med 
letom nabavljamo tudi tujo strokovno in leposlovno literaturo. Večje število gradiva smo 
nabavili na prodajno-razstavnih knjižnih sejmih, kot sta Bologna po Bologni (nagrajeno 
mladinsko in otroško literaturo) in Frankfurt po Frankfurtu (strokovno literaturo za odrasle), 
ki so si ga 13. 11. 2012 tudi ogledali (Filipič, Plajnšek, Ogrizek, Jurgec).  
 
Proti koncu leta 2012 smo pričeli realizirati odpovedi naročnin nekaterih serijskih publikacij 
po predhodno pripravljenem predlogu o zmanjšanju nekaterih revij in časopisov v letu 
2013. Glavni razlog za navedene aktivnosti je v zmanjševanju finančnih sredstev za nakup 
knjižničnega gradiva. Predlog za odjavo s 1. 1. 2013 oz. po poteku plačane naročnine je 
pripravila Milena Doberšek po usklajevanju in v dogovoru z oddelki. 



 

13 

 
Realizirana nabava s finančnega vidika je razvidna iz poročila Nabava knjižničnega 
gradiva v letu 2012, ki je priloga poročila. 
 
Osnovni vir pridobivanja in dopolnjevanja knjižnične zbirke je v letu 2012 predstavljal 
nakup gradiva. Del novega gradiva smo prejeli tudi kot obvezni izvod, del kot darove, 
zameno in lastno izdajo.  
 
V letu 2012 smo prejeli 215.515,72 evrov za nakup gradiva. Iz leta 2011 smo v leto 2012 
prenesli 23.666,92 evrov neporabljenih sredstev. Skupaj smo imeli 239.182,64 evrov 
razpoložljivih finančnih sredstev.  
 
Pregled prejetih in porabljenih finan čnih sredstev 
 

Financerji Prejeta sredstva s 
prenosom 

Porabljena 
sredstva Prenos v 2013 

Min. za izobraževane …            65.340,35 65.340,35 0,00 
MZK - Območnost 12.583,92 12.583,92  0,00 
Občina Destrnik                9.087,79 8.795,76                  292,03 
Občina Dornava                         10.597,99 9.078,50               1.519,49 
Občina Gorišnica                                         4.718,94 4.636,88                    82,06 
Občina Cirkulane 1.620,81 1.550,28 70,53 
Občina Hajdina                                 9.120,38 7.886,97               1.233,41 
Občina Juršinci                                  5.946,56 5.067,36 879,20 
Občina Kidričevo                                   5.936,57               5.812,59 123,98 
Občina Majšperk                                     7.491,06 6.525,61 965,45 
Občina Markovci                               14.741,56 13.045,04 1.696,52 
Občina Podlehnik                                         6.565,74 6.364,85                 200,89 
Občina Ptuj                                  66.286,55 52.736,74 13.549,81 
Občina Sv. Andraž                                   1.629,38               1.529,74 99,64 
Občina Trnovska vas                                 4.286,91 3.927,31 359,60 
Občina Videm                                7.871,29 7.232,73 638,56 
Občina Zavrč                                     3.111,33 2.826,85 284,48 
Občina Žetale                                   1.755,13 1.739,21 15,92 
KIP 490,38 460,70 29,68 
SKUPAJ: 239.182,64 217.141,39 22.041,25 

 
V COBISS3/Nabava je bilo vnešenih in obdelanih 764 postavk dokumentov nakupa 
knjižnega in neknjižnega gradiva, 338 postavk serijskih publikacij vključno s pripravo novih 
naročil in odpovedi ter 155 postavk darov. 
 

4.3.2 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 1.000 prebivalcev, za nas kot osrednjo območno knjižnico pa velja minimalni standard 
214 enot na 1.000 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 
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prirastom z najmanj 250 izvodov knjig za 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov 
neknjižnega gradiva za 1.000 prebivalcev. In ker je ptujska knjižnica dosegla standard za 
svojo temeljno zbirko, moramo letni prirast načrtovati v višini 275 enot na 1.000 
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 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. 
 
Za nakup gradiva nam sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice in pogodbenice, v 
sorazmernem deležu pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport preko dveh 
razpisov, na katera se knjižnica prijavi vsako leto. 
 
V leto 2013 za nakup gradiva prenašamo 22.041,25 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 izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  
 
Brez prenosa sredstev praktično prve tri mesece ne bi mogli nabavljati gradiva. Računi, ki 
jih je knjižnica prejme v mesecu decembru, pa prav tako zapadejo v plačilo v januarju, zato 
je prenos denarnih sredstev zelo pomemben in nujen finančni ukrep v poslovanju 
knjižnice.   
 
Na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za nakup gradiva smo si 
zagotovili 64.344 evrov, iz razpisa za izvajanje območnih nalog pa 12.583,92 evrov. S 
strani občin smo skupaj s prenosom iz predhodnega leta prejeli 160.767,99 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.  
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Domoznansko gradivo pridobivamo predvsem z nakupi po utečenih kanalih, zelo 
pomemben vir pa so tudi darovi, kar je posledica dolgoletnih tesnih stikov z okoljem, v 
katerem knjižnica deluje.  
 
Na Domoznanskem oddelku zbiramo in hranimo tudi drobne tiske z domoznanskimi 
informacijami, izbrano gradivo pa hranimo v arhivskih škatlah po geslih (hemeroteka). 
 
Zbirko raziskovalnih nalog osnovnih in srednjih šol smo dopolnili s 44 novimi naslovi oz. 52 
izvodi. Skladno z ustaljenim dogovorom smo 32 naslovov raziskovalnih nalog prevzeli od 
ZRS Bistra Ptuj, 12 naslovov starejših raziskovalnih nalog z našega področja pa nam je 
podarila Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (tako smo dopolnili obstoječo 
zbirko z manjkajočimi izvodi).  
 
V letu 2012 smo v knjižnico prejeli tudi preostanek zapuščine Ivana Potrča (488 enot 
knjižničnega gradiva in deset arhivskih škatel druge dokumentacije (tipkopisi, rokopisi, 
izrezki člankov, plakete, odličja, priznanja).  
 
Donacijo sta prevzeli in obdelali Božena Kmetec - Friedl in Milena Doberšek. Knjižno 
gradivo je bilo dodano v omare s Potrčevo osebno knjižnico, gradivo v arhivskih škatlah pa 
bomo shranili na Domoznanskem oddelku. 
 
V sodelovanju z Oddelkom nabave sta zaposleni redno pregledovali kataloge antikvariatov 
(Trubarjev antikvariat Ljubljana, Zavod Proantika Radovljica), iz katerih glede na ponudbo 
občasno tudi kupujemo domoznanske izdaje.  
 
Dokument o nabavni politiki, ki smo ga sprejeli že v letu 2011, in Letni načrt nakupa 
knjižničnega gradiva 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. 
 
Za celoten nakup knjižničnega gradiva smo v letu 2012 porabili 217.141,39 evrov.  
 
Razdelitev porabljenih sredstev za nakup gradiva je naslednja: 
 
 

Knjige in neknjižno gradivo 187.796,15 
Serijske publikacije 21.886,82 
Vezava publikacij 444,00 
IUS-INFO in FIND-INFO naročnina 4.005,56 
El. dostop arhiva Večer 730,00 
Dostop do poslovnega spleta Super GVIN.com 2.278,86 
SKUPAJ 217.141,39 

4.3.3 Prirast gradiva po oddelkih 

Oddelek Prirast 
Študijski oddelek 8.363 
Mladinski oddelek 2.685 
Potujoča knjižnica 2.740 
Domoznanski oddelek 378 
SKUPAJ 14.166  
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4.3.4 Prirast gradiva po vrstah gradiva in na činu nabave 

 
 Nakup  Obvezni  Dar Zamena Stari 

fond Drugo Lastna 
izdaja SKUPAJ 

Monografsko 9.115 1.921 487 85 263 0 17 11.888 
Serijsko      390    343 102 0  109 0 1  945 
Neknjižno 913  312      39     17   40   0 12  1.333 
SKUPAJ 10.418  2.576 628 102 412 0 30 14.166 

 

4.3.5 Prirast in zaloga gradiva 

Primerjava prirasta gradiva po letih 
 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 

Prirast gradiva 17.368 17.622 15.686 15.315 
(18.175*) 

14.166 
(14.848)** 

 
V letu 2012 knjižnica beleži nižji prirast gradiva kot v predhodnem letu. Prirast gradiva se 
je v letu 2012 glede na prejšnje leto zmanjšal iz 15.315 na 14.166 (7,5 %).  
 
Vendar če upoštevamo še prirast gradiva iz zbirke dr. Štefke Cobelj (194 enot) in gradiva 
iz zbirke Ivana Potrča (488 enot), znaša skupni prirast 14.848** enot gradiva. 
 

Preglednica in graf št. 2: Prirast gradiva po oddelkih 
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Primerjava zaloge gradiva po oddelkih po letih 
 

Oddelek \ Leto 2008 2009 2010 2011 2012 
Študijski oddelek 168.948 176.210 183.032 189.162 197.024 

Mladinski oddelek 59.258 59.429 61.628 56.790 59.143 

Potujoča knjižnica 42.244 44.185 46.361 49.168 48.996 

Domoznanski oddelek* 11.493 12.531 13.345 16.459 17.839 

SKUPAJ 281.943 292.355 304.366 311.579 323.002 
 

* Velik prirast zaloge na Domoznanskem oddelku v zadnjih letih je posledica predvsem obdelave 
starega fonda, ki prej ni bilo vidno v sistemu Cobiss.  
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Preglednica in graf št. 3: Primerjava zaloge gradiva po oddelkih – po letih 

 
Del sredstev za nakup smo namenili gradivu za uporabnike s posebnimi potrebami in 
osebam z motnjami branja. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter 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 obsežen nakup gradiva zaradi ugodnih 
popustov in plačilnih pogojev pri dobaviteljih. 
 
Nakup gradiva v letu 2012 znaša 14.166 enot, v letu 2011 pa je znašal 12.002 enot.  
 
S celotnim prirastom (ne pa samo z nakupom, kakor določajo standardi), 255 enot gradiva 
na 1.000 prebivalcev, knjižnica ni presegla minimalnega normativa (214 enot gradiva na 
1.000 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 1.000 prebivalcev in 
najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva za 1.000 prebivalcev.  
 
Dosegli smo namreč 185 izvodov knjig (monografskih in serijskih publikacij) na 1.000 
prebivalcev in 19,22 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev. 
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S sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo kupili 2.288 enot 
gradiva, kar je 1.231 enot manj kot v letu 2011. 
 
S sredstvi za izvajanje območnih nalog smo kupili 185 enot gradiva, kar je 189 enot manj 
kot v letu 2011, 7.527 enot pa smo kupili s sredstvi občin, kar je 135 enot manj kot v letu 
2011. 
 

4.3.6 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 2012 je štiri dni v 
tednu v oddelku delo opravljala delavka iz oddelka nabave. 
 
Obdelava gradiva v oddelku obdelave 
 
Dve delavki imata aktivno licenco za kreiranje zapisov v COBISS2/Katalogizacija, ki vse 
gradivo katalogizirata, in manipulantka/knjižničarka. V oddelku obdelujemo tudi članke ter 
bibliografije raziskovalcev. Oddelek 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 je potekala 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. 
 
V letu 2012 smo obdelali didaktična igrala in zapise prispevali v vzajemno bazo COBISS. 
Sproti katalogiziramo knjižno in neknjižno gradivo, katerega zapis še ni v vzajemni bazi.  
 
Katalogizirali smo članke, izdelujemo in ažuriramo bibliografije raziskovalcev z našega 
področja. 
 
Občasno smo v oddelku poskrbeli tudi za obdelavo dnevnega časopisja. 
 
V oddelku smo redno pregledovali prejeti obvezni izvod, manipulantka je izločila gradivo, ki 
je v knjižnici že nabavljeno in ga tudi takoj katalogiziramo, ostalo je bilo pripravljeno za 
pregled. Tega so se udeležili vodje oddelkov. Na njihov predlog se je gradivo še dokupilo.  
 
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 v vzajemno bibliografsko bazo.  
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Enkrat mesečno, v soboto, sta delavki pomagali v Študijskem oddelku pri izposoji gradiva, 
knjižničarka Jožica Vodopivec je nadomeščala odsotnost delavcev tudi v času malice, 
bolniških in rednih dopustov. 
 
Vodja oddelka se je redno udeleževala kolegijev, sestankov v zvezi z Evropsko prestolnico 
kulture, sestankov o zapuščini dr. Štefke Cobelj, sestankov o izločanju gradiva – t. i. 
»mrtvega fonda« in v zvezi s projektom obdelave donacije Iva Arharja. 
 
V letu 2012 smo razširili še UDK vrstilce v skupini 791 – Kinematografija in v skupini 78 – 
Glasba. Celotno območje 78 – Glasba (okoli 2.000 kom.) smo 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), 
potekalo je samo urejanje gradiva, ki je bilo izposojeno in kasneje vrnjeno. V okviru UDK 
vrstilca 791 – Kinematografija smo določili podskupine: drame, znanstvena fantastika, 
komedije, muzikal, pustolovski, risanke, trilerji-grozljivke, vesterni in vojni filmi. Urejanje te 
skupine je potekalo čez vse leto in je končano. 
 
Inventarne knjige 
 
Dvakrat letno smo natisnili inventarne knjige za novo pridobljeno knjižnično gradivo za vse 
oddelke. Pred tiskanjem inventarnih knjig smo kontrolirali števec inventarnih številk, da ni 
vmes nezasedenih številk. 
 
Urejanje gradiva bivšega ljudskega oddelka 
 
Še vedno poteka 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 – v Študijski oddelek z mediateko. Vse gradivo iz bivšega Ljudskega 
oddelka je bilo potrebno označiti s postavitveno številko Študijskega oddelka z mediateko 
in določiti dvojnice ter prelepiti z novimi nalepkami. Delo še ni končano, je pa že veliko 
opravljenega. 
 
Ločevanje strokovne literature za odrasle in mladino 
 
V letu 2012 smo med letom popravljali strokovno gradivo za mladino in ga označevali s 
stopnjami C, P, M, tako kot se že označuje leposlovje. Gradivo smo popravljali za 
Mladinski oddelek in oddelek Potujoče knjižnice.  
 
CIP zapisi, UDK vrstilci 
 
Za več publikacij (naših in drugih ustanov) so v NUK-u in v UKM-u poskrbeli za CIP 
zapise. Za študente Mehatronike in drugih študijskih smeri smo izdelali več UDK vrstilcev 
za diplomske naloge. 
 
Obdelava gradiva v Domoznanskem oddelku 
 
Zaposleni v Domoznanskem oddelku sta največ časa namenili obdelavi člankov in 
sestavnih delov, retrospektivni obdelavi starejšega fonda ter obdelavi zapuščine Štefke 
Cobelj. V vzajemno bazo COBISS sta tako skupaj prispevali 1.810 novih zapisov, prevzeli 
312 zapisov ter redigirali 649 zapisov. 
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Monografske publikacije 
 
V sodelovanju z oddelkoma za nabavo in obdelavo sta zaposleni tekoče obdelovali novo 
gradivo; po možnostih sta obdelovali tudi stari, še neinventarizirani fond in − v prvih 
mesecih leta 2012 − gradivo iz zbirke dr. Štefke Cobelj.  
 
Normativna baza podatkov CONOR 
 
Zaposleni sta redaktorici baze podatkov CONOR, pri čemer sta skrbeli predvsem za 
domoznanske avtorje. V letu 2012 sta kreirali 130 novih zapisov za domoznanske avtorje 
in redigirali 72 zapisov. Zapise za domoznanske avtorje smo označili z oznako ptujdom v 
polju 992b. Trenutno imamo v bazi CONOR 1.688 takih avtorjev. 
 
Izdelava bibliografij 
 
Zaposleni sta v letu 2012 poskrbeli za urejanje bibliografije za 2 naročnika. Skrbeli sta za 
lastno bibliografijo in obdelavo člankov o knjižnici, na željo pa sta pripravljali zapise tudi za 
druge zaposlene v KIP.  
 
 Obdelava gradiva v Oddelku za razvoj in digitalizaci jo 
 
Kot vsa leta doslej smo tudi v letu 2012 v oddelku poskrbeli za sproten vnos v COBISS 
serijskih publikacij, prejetih z nakupom, obveznim izvodom ali kot dar. V sodelovanju z 
oddelki smo izvajali tudi reden odpis zastarele periodike. 
 
Oddelek se je vključil v proces katalogizacije gradiva iz zbirke Ivana Potrča, ki jo je aprila 
2012 knjižnici podaril Matjaž Potrč. V računalniški katalog smo vnesli zalogo za novo 
pridobljene serijske publikacije. Prav tako smo v računalniški katalog vnašali zalogo za 
starejšo periodiko iz Študijskega oddelka. 
 
Zaradi predvidenega zmanjšanja sredstev za nakup knjižničnega gradiva smo v 
sodelovanju z oddelki izposoje pripravili predlog zmanjšanja nakupa periodike v letu 2013. 
Pri pripravi predloga smo predvsem zmanjševali število izvodov, v manjši meri pa tudi 
število naslovov. 
 

4.3.7 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 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 2012 je bilo na predlog posameznih oddelkov zaradi zastarelosti ali uničenosti 
odpisanih 4.570 enot gradiva. Od tega je bilo odpisanih 3.976 enot monografskega 
gradiva, 369 enot neknjižnega gradiva in 225 enot serijskih publikacij.  
 
V Študijskem oddelku smo odpisali 1.245 enot gradiva za odrasle in 85 enot mladinske 
literature. V Mladinskem oddelku smo odpisali 77 enot gradiva za odrasle in 456 enot 
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mladinske literature. V Oddelku potujoče knjižnice smo odpisali 1.449 enot gradiva za 
odrasle in 1.257 enot mladinske literature.  
 
Uredili smo staro zbirko glasbenih tiskov, ki smo jih pridobili iz obveznega izvoda. Zbirko 
smo pregledali in obdržali gradivo, ki ga še nismo imeli v zbirki, dvojnike in gradivo, po 
katerem pri nas ni povpraševanja, pa smo ponudili zasebni Glasbeni šoli Petra in Pavla na 
Ptuju. 
 
Del odpisanih knjig smo podarili Kulturno umetniškemu društvu Vitomarci in Društvu 
Sožitje Ptuj, varstveno-delovnemu centru (VDC), ki združuje osebe z motnjami v 
duševnem razvoju. Odpisane knjige in revije smo podarili tudi Zavodu za prestajanje kazni 
žensk zapora Ig.  
 
V času od 1. 2. do 31. 12. 2012 je na podlagi strokovnega mnenja, ki sta ga pripravili 
bibliotekarski specialistki iz NUK-a Tereza Poličnik - Čermelj in Mihaela Kocjančič, 
potekalo urejanje starega gradiva, t. i. mrtvega fonda, v skladiščih Knjižnice Ivana Potrča 
Ptuj (glej Zapisnik o izrednem odpisu gradiva).  
 
Člani komisije so odbrali knjige z različnimi žigi, ki so pomembni za domoznanstvo, in jih 
kasneje še enkrat pregledali ter razvrstili v skupine. Komisija je sortiranje in izločanje 
gradiva opravljala tudi v času sobot. 
 

4.3.8 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.  
 

4.4 Člani knjižnice 

V letu 2012 je imela knjižnica 12.745 aktivnih članov ali 18,36 % vsega prebivalstva 
svojega območja. Število aktivnih članov se je v letu 2012 znižalo glede na leto 2011 za 
559 članov oziroma za 4,2 %. Med aktivnimi člani so največje kategorije bralcev naslednje: 
 

Zaposleni 2.559 

Študenti 1.363 

Srednješolci 1.384 

Osnovnošolci 3.042 

Predšolski otroci 760 

Ostali 3.637 

SKUPAJ 12.745  
 
V primerjavi z letom 2011 je bil v letu 2012 zaznan upad števila pri vseh zgoraj naštetih 
kategorijah bralcev. Število novo vpisanih članov se je v primerjavi z letom prej v letu 2011 
zmanjšalo iz 1.549 na 1.279, kar znaša 270 novo vpisanih članov.  
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Najbolj je število upadlo pri kategoriji osnovnošolci in zaposleni. Padec števila aktivnih 
članov osnovnošolcev je bil 24,6 %, to je 990 aktivnih članov, pri kategoriji zaposleni pa 
21,3 %, kar znaša 693 aktivnih članov. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Preglednica in graf št. 4:  Delež aktivnih članov po zgoraj navedenih kategorijah 

 bralcev 
 
 
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. Izbris neaktivnih članov smo izvedli 24. 7. 2012 in 20. 12. 2012. V obeh postopkih 
je bilo iz računalniške baze podatkov izbrisanih skupno 1.542 neaktivnih članov.  
 
Ostale člane uvrščamo med upokojence, gospodinje, nezaposlene, svobodne poklice, 
obrtnike in druge kategorije. 
 
Prikaz po oddelkih 
 

Status Oddelek Število  
Študijski oddelek 7.060 
Mladinski oddelek 3.936 
Potujoča knjižnica 1.569 

Aktivni člani  

Domoznanski oddelek    180 
 SKUPAJ 12.745  
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Preglednica in graf št. 5 : Število aktivnih članov po oddelkih 
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Status Oddelek Število  

Študijski oddelek 686 
Mladinski oddelek 378 
Potujoča knjižnica 214 

Novi člani  

Domoznanski oddelek 1 
 SKUPAJ 1.279  

 
Domoznanski oddelek novih članov ne vpisuje; članstvo ni pogoj za vpogled v 
domoznansko gradivo, ki se izposoja le v čitalnico. 
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Preglednica in graf št. 6: Število novih članov po oddelkih 

 

4.5 Obisk v knjižnici 

Obiske bralcev, ki so povezani z izposojo ali uporabo čitalniških računalnikov, merimo s 
sistemom COBISS. Vsak obisk merimo sproti, kar pomeni, da evidentiramo vsakega 
člana, za katerega opravimo storitev.  
 
Celoten obisk, vezan na izposojo, je bil v letu 2012 po oddelkih: 
 

Oddelek Obisk 
Študijski oddelek 111.556 
Mladinski oddelek 34.896 
Potujoča knjižnica 11.124 
Domoznanski oddelek 580 
SKUPAJ 158.156  

 
V letu 2012 smo zabeležili 7.048 obiskov (4,67 %) več kot v letu 2011. V Študijskem 
oddelku je bilo 3.776 (3,5 %) več obiskov, v Mladinskem 2.925 (9,15 %) več, v Potujoči 
knjižnici 213 (1,95 %) več, v Domoznanskem oddelku pa 134 (30 %) obiskov več. Število 
obiskov bralcev, ki so povezani z uporabo čitalniških računalnikov v letu 2012, znaša 
5.158. 
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Preglednica in graf št. 7: Prikaz obiska vezanega na izposojo po oddelkih 

 
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): 158.156,    
- dodatni obisk, ki ga merimo ročno v Potujoči knjižnici in Domoznanskem oddelku: 

10.676, 
- obisk bibliopedagoških ur, vodenih ogledov ipd.: 2.762 obiskovalcev, 
- pravljice z jogo: 346 obiskovalcev, 
- projekt Rastem s knjigo: 905 obiskovalcev, 
- obisk razstav in literarnih večerov: 2.990 obiskovalcev, 
- obisk internet klepetalnice: 8.640 obiskovalcev.  

 
Skupaj tako evidentiramo 184.475 obiskovalcev. 
 
5. 2. 2012 je knjižnico na pobudo in željo Zveze kulturnih društev obiskala skupina 18-tih 
članov Književnega društva iz Varaždina. 
 
13. 2. 2012 so knjižnico obiskali predstavniki FECC, na čelu s predsednikom te 
organizacije gospodom Henryjem F. M. van der Kroonom. 
 
3. 2. 2012 je Študijski oddelek z mediateko obiskalo 42 učencev Osnovne šole Majšperk.  
 
30. 3. 2012 je knjižnico obiskalo 15 knjižničarjev iz knjižnice Idrija, ki so si ogledali Študijski 
oddelek z mediateko in Potrčevo spominsko sobo.  
 
23. 3. 2012 je Študijski oddelek z mediateko obiskalo 25 udeležencev srečanja Comenius 
v organizaciji Osnovne šole Hajdina. 
 
25. 5. 2012 je knjižnico in Potrčevo spominsko sobo obiskalo 20 oseb ob 35. obletnici 
mature. 
 
23. 6. 2012 sta knjižnico obiskala avtorja prestižne monografije Neskončni Leonardo 
Vezzosi Alessandro in Agnesa Sabato. 
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4. 7. 2012 je knjižnico in Potrčevo spominsko sobo obiskalo 20 otrok Zgodovinskega 
krožka iz Destrnika. 
 
24. 11. 2012 je knjižnico in Potrčevo spominsko sobo obiskalo 45 učencev (3 skupine) 
Elektro in računalniške šole Ptuj. 
 
13. 7. 2012 sta knjižnico obiskala direktor in vodja matične službe naše pobratene 
knjižnice iz Varaždina.  
 
3. 10. 2012 je knjižnico obiskal izvršni direktor in predsednik odbora direktorjev japonske 
korporacije Hitachi Takaši Kavamura s svojo delegacijo. Gospod Kavamura je knjižnico 
obiskal tudi zaradi tega, ker je knjižnica sodelovala v projektih EPK, katere je spodbujal 
tudi sam. 
 
23. 4. 2012 je knjižnico obiskalo 12 članov krožka Bralna srečanja Ormož ter 26. 4. 2012 
gostje iz Ljudske univerze Ptuj.  
 
11. 10. 2012 je knjižnico obiskalo 35 učencev Osnovne šole Kidričevo, 26. 10. 2012 pa 12 
dijakov iz gimnazije Burghausen. 
 
20. 11. 2012 je knjižnico obiskalo 28 dijakov Ekonomske srednje šole Maribor. 
 
3. 12. 2012 je Študijski oddelek z mediateko obiskalo 21 gostov iz Ljudske univerze Ptuj. 
 
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. 
 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj posebej ne evidentira obiska internet klepetalnice v pritličju, 
kjer je bralcem na voljo periodika. Do navedenega števila obiskov internet klepetalnice 
pridemo na podlagi statističnih izračunov, saj v knjižnici nekajkrat letno izvedemo štetje 
obiska internet klepetalnice v dopoldanskem in popoldanskem času. Povprečno zabeležen 
obisk nato pomnožimo s številom dni odprtosti knjižnice. Po zgoraj opisanem statističnem 
beleženju obiska smo ugotovili, da internet klepetalnico dnevno obišče 30 bralcev, kar 
znaša v celem letu 8.640 uporabnikov. 
 

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 oddelek z mediateko, Mladinski oddelek, 
Domoznanski oddelek ter Potujoča knjižnica z bibliobusom. Knjižnica sodeluje tudi v 
medbibliotečni izposoji. 
 
V lanskem letu smo bralcem naše knjižnice naročili 191 enot in dobili 167 enot (87,4 % 
realizacija) iz 57 različnih knjižnic v Sloveniji, sami pa smo 31 knjižnicam za njihove bralce 
posredovali 141 (97,9 % realizacija) enot gradiva. 
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Oddelek Monografske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije SKUPAJ 

Študijski oddelek 527.537 25.388 25.392 578.317 

Mladinski oddelek 232.856 15.408 950 249.214 

Potujoča knjižnica 78.518 8.823 2.773 90.114 

Domoznanski oddelek 1.556 72 2.766 *4.394 

SKUPAJ 840.467 49.691 31.881 922.039 
 

* Na Domoznanskem oddelku po ročno vodeni evidenci beležimo 5.230 transakcij. V računalniški evidenci ni 
vidno gradivo, ki ga ni mogoče beležiti preko sistema Cobiss (drobni tiski, časopisni izrezki ...). 
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Preglednica in graf št. 8: Izposoja knjižničnega gradiva po oddelkih 

 
 
Odrasli bralci so si izposodili 602.498 enot gradiva, mladi do 15. leta pa 318.086 enot.   
 
Od skupnega števila transakcij gradiva smo izposodili 488.956 enot leposlovja in 433.083 
enot strokovne literature.  
 

Vrsta gradiva Leposlovje  Strokovna 
literatura SKUPAJ 

Skupno število transakcij  488.956 433.083 922.039 
 

488.956; 53%

433.083; 47%

Leposlovje

Strokovna literatura

 
Preglednica in graf št. 9: Izposoja leposlovja in strokovne literature 
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861.163 enot gradiva je bilo v slovenskem jeziku, 60.876 enot pa v drugih jezikih.  
 

Vrsta gradiva Slovenski 
jezik 

Tuj 
jezik SKUPAJ 

Skupno število gradiva 861.163 60.876 922.039 
 

861.163; 93%

60.876; 7%

Gradivo v slovenskem jeziku

Gradivo v tujem jeziku

Preglednica in graf št. 10: Delež izposoje gradiva v slovenskem in tujem jeziku 
 
 
Skupaj smo izposodili 872.348 enot knjižnega (to so monografske in serijske publikacije) 
ter 49.691 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 2011 Transakcije 2012 
Študijski oddelek 552.767 578.317 
Mladinski oddelek 235.684 249.214 
Potujoča knjižnica 78.704 90.114 
Domoznanski oddelek 5.208 4.394 
SKUPAJ 870.632  922.039 
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Preglednica in graf št. 11: Izposoja knjižničnega gradiva po oddelkih 
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Na knjigomatu je bilo opravljenih 10.669 transakcij, kar pomeni, da so znašale opravljene 
transakcije na knjigomatu v primerjavi s celotnim številom opravljenih transakcij v letu 
2012 1,84 %.  
 
Primerjava transakcij po kategorijah članov za zadnji dve leti: 
 

Kategorija članov Število 
transakcij 2011  

Število 
transakcij 2012  

Zaposleni 238.464 259.722 
Študenti 129.539 125.951 
Srednješolci 88.584 81.602 
Osnovnošolci 176.790 173.580 
Predšolski otroci 77.270 89.501 
Upokojenci 35.488 39.812 
Nezaposleni 60.025 60.187 
Ostali 64.427 91.684 
SKUPAJ 870.632  922.039 
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Preglednica in graf št. 12: Izposoja knjižničnega gradiva po kategorijah članov 

 
Transakcije glede na UDK gradiva: 
 

UDK vrstilec Število 
transakcij  

0 Splošno 36.774 
1 Filozofija. Psihologija 44.549 
2 Verstva. Teologija 7.078 
3 Družbene vede 79.881 
5 Naravoslovne vede. Matematika 34.833 
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 85.681 
7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 67.228 
81 Jezikoslovje. Filologija 24.327 
82 Književnost 488.956 
82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika 5.155 
9 Geografija. Biografija. Zgodovina 32.745 
Drugo  14.832 
SKUPAJ 922.039 
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Gibanje članstva, obiska in izposoje v preteklih nekaj letih prikazuje naslednja preglednica: 
 

Leto Člani  Novi člani  Obisk vezan na izposojo 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 
2012 12.745 1.279 158.241 922.039 

 

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 2012 smo v primerjavi z letom 2011 zabeležili 20 % porast uporabe brezžičnih 
omrežij.  
 
Brezžični dostop do interneta je uporabljalo 212 članov, ki so opravili 3.980 prijav v 
omrežje. 

4.5.3 Statistika uporabe digitaliziranega gradiva KI P na portalu Kamra v  
 letu 2012 

V primerjavi z letom 2011 se je obisk zbirk in novic na portalu Kamra povečal. Ti podatki 
potrjujejo kvaliteto predstavljenih vsebin, kažejo pa tudi na splošni dvig obiska na ravni 
portala v letu 2012. 
 
Vnosi v letu 2012: 

1.  Novice: 6   
- Stoletje ptujskih časopisov na dLib (Zmazek), 
- Razstava Stari kmetijski tisk v fondih ptujske knjižnice (Zmazek), 
- Razstava Vojna za Slovenijo v literaturi (Zmazek), 
- Zapuščina dr. Štefke Cobelj (Zmazek), 
- Predstavitev knjige Prepovedano življenje (Zmazek), 
- Pravljični večer za odrasle 2012 (Zmazek). 

 
2. Digitalne zbirke: 3 + 1 podzbirka:  

- Štefka Cobelj (1923−1989) (Petrovič, Zmazek), 
- Humanitarne ustanove med 1. svetovno vojno (Zmazek), 
- Iz zgodovine Kidričevega (Zmazek), 
- Strnišče na akvarelih Ivana Pavloviča − dopolnitev digitalne zbirke   
- Strnišče v 1. svetovni vojni (Zmazek). 

 
3. MME: 106 
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Ogledi  2011 2012 Prirast v % 
Digitalne zbirke 4.535 8.448 186,28 
Novice 394 1.149 291,62 
MME 6.228 6.635 106,53 
SKUPAJ 11.157 16.232 145,48 

 
Podatki o ogledih v letu 2011 so pripravljeni skladno s spremenjeno metodologijo priprave 
poročil na portalu KAMRA, ki sicer velja šele od leta 2012, vendar smo zaradi lažjega 
primerjanja podatkov novo metodologijo uporabili tudi za leto 2011. 
 

4.5.4 Statistika digitaliziranega gradiva KIP na por talu dLib v letu 2012 

Uporaba digitalnih vsebin na portalu dLib je v primerjavi z letom prej narasla v povprečju 
po posameznih parametrih za 190,08 %. 
 

 2011 2012 Prirast v % 
Gradivo KIP v dLib skupaj 15.756 17.021 108,02 
Novo gradivo KIP v dLib 679 1.345 198,08 
Ogled metapodatkov 19.629 35.075 187,68 
Vpogled v vsebino 74.615 198.887 266,55 
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5 RAZSTAVNA DEJAVNOST ZAVODA IN LITERARNI 
 VEČERI 

5.1 Razstave v Študijskem oddelku – pred vhodom v i zposojo 

Mesec Naziv razstave Avtor razstave 
Januar Evropska prestolnica kulture 2012 Filipič 
Februar Združenje karnevalskih mest Evrope Koražija 
Marec Stari kmetijski tisk v KIP Zmazek 

April 
Knjige o pisanju, pripovedovanju in knjigah (ob 
knjižnih praznikih) 
In memoriam: Jakob Emeršič (1940−2012) 

Sajko 
 
Zmazek 

Maj Za zdravo življenje Knez 
Junij 2012 − leto aktivnega staranja Sajko 
Julij Janez Puh – 150-letnica rojstva Petrovič 

Avgust 
Anton Aškerc – 100-letnica smrti 
Milan Jesih (Dnevi poezije in vina) 
Adolf Žižek – 70 let 

Ogrizek 
Klemenčič 
Knez 

September Ptujski tiskar Blanke Zmazek 
Oktober Duševno zdravje Sajko 
November E-knjižnica Sajko 
December Mira Mihelič in Mila Kačič (100-letnica rojstva) Ogrizek 

 

Opomba: Pri postavitvi razstav sodelujeta z oblikovanjem in drugimi aktivnostmi za 
predstavitev Daniel Šalamon in Bojan Dominc.  

5.2 Razstave v Mladinskem oddelku 

V Mladinskem oddelku so bile v letu 2012 naslednje načrtovane in priložnostne razstave: 
 

Mesec Naziv razstave Avtor razstave  

Januar Zima v pesmi in besedi Mesarič 

Februar EPK 2012 - s pravljicami po partnerskih mestih Mesarič 

Marec Janja Vidmar (Ptuj, 1962), ob jubileju  Rimele 

April Pavle Zidar (1932−1992) in knjižni prazniki Toš 

Maj 200-letnica prve izdaje Grimmovih pravljic in 
evropska pravljica 

Mesarič 

Junij 100-letnica osvojitve prve slovenske olimpijske 
medalje 

Rimele 

Julij in avgust Počitniška razstava Frangež 

September Šola se predstavi Toš 

Oktober Miha Mate (1952–2006), mladinski pisatelj, lektor, 
urednik 

Rimele 

November Ela Peroci (1922–2001), slovenska klasika za otroke Toš 
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December 
Slovenske literarne nagrade s področja mladinske 
književnosti 2012, večernica, desetnice Mesarič 

5.3 Razstave avtoric iz Domoznanskega oddelka in nj uno 
 sodelovanje pri ostalih razstavah 

Obe zaposleni v oddelku sta aktivno sodelovali pri pripravi prireditev in skrbeli za foto-
dokumentacijo prireditev knjižnice.  
 
Samostojne razstave KIP: 

- 7. 6.−31. 7. 2012: Štefka Cobelj (1923−1989): življenje, delo, zapuščina (Petrovič), 
- 23. 10.−22. 11. 2012: Gostovanje razstave o Štefki Cobelj v prostorih OŠ Juršinci, 
- 6. 9.−21. 9. 2012: Knjižnični kalejdoskop (soavtorica Petrovič). 

 
Sodelovanje pri drugih razstavah in prireditvah v knjižnici: 

- 8. 5. 2012: Vojna za Slovenijo 1991 v literaturi (Zmazek), 
- 19. 12. 2012−5. 1. 2013: Dobrodelna prodajna razstava slik Marije Gregorc 

(Petrovič). 
 

5.4 Razstave in bibliopedagoško delo na bibliobusu 

Gradivo za razstave v bibliobusu pripravijo šole in vrtci, ki jih obiskuje Potujoča knjižnica. 
Razstave nastanejo predvsem na podlagi sodelovanja med oddelkom 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.  
 
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 mesecih: 
 

Mesec Naziv razstave Kraj/avtor razstave 

Januar Snežaki − vrtec Mavrica Zg. Leskovec 

Februar Klovni − OŠ Olga Meglič Ptuj 

Marec Žabica Nagica (ilustracije) − OŠ Trnovska vas Trnovska vas 

April Pikapolonice − OŠ Žetale Žetale 

Maj Žabica Nagica (ilustracije) 3.a - OŠ Cirkulane Cirkulane 

Junij Ladje na morju Petek 

September Hura, šola  

November Obiskala nas je jesen – vrtec Sonček Videm 

December 
Adventne nogavičke, 
Okrasitev bibliobusa 

Mrgole - Jukič, 
Vrečar 
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Na bibliobusu smo pripravljali tudi bibliopedagoške urice, na katerih smo predstavili 
bibliobus, gradivo in naše delo. Takšne ure smo končali s pravljicami. Največ 
bibliopedagoških uric je bilo namenjenih novo vpisanim učencem, seveda pa tudi ob 
drugih priložnostih (novo leto, kulturni praznik).    
  
V letu 2012 smo v Oddelku potujoče knjižnice opravili 43 bibliopedagoških uric, ki se jih je 
udeležilo 706 otrok. Večino bibliopedagoških uric smo opravili izven rednega časa 
izposoje, kar smo uredili tako, da se je bibliobus na postajališča pripeljal prej ali ostal dlje. 
S tem izposoja ni bila motena.  
 

5.5 Literarni ve čeri, ve čje razstave in drugi dogodki 

5.5.1 
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 2012 na svojem 12. jubilejnem 
pohodu zbralo okrog 250 pohodnikov.  
 
5.5.2 
2. februarja je v razstavišču knjižnice potekala tiskovna konferenca s predstavitvijo 
projektov digitalizacije ptujskih časopisov in projektov EPK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tiskovna konferenca s predstavitvijo projektov digitalizacije ptujskih časopisov in projektov EPK.  
Drugi z leve: Jože Bračič, direktor družbe Radio Tednik Ptuj. 

 
5.5.3 
14. februarja je v razstavišču knjižnice potekalo potopisno predavanje svetovnega 
popotnika in fotografa Mateja Koširja.  
 
5.5.4 
1. marca je v razstavišču knjižnice potekal literarni večer in pričetek bralne značke za 
odrasle 2012 ter predstavitev knjige Kar je odnesla reka, kar je odnesel dim avtorja Janija 
Virka. 
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Literarni večer in pričetek bralne značke za odrasle. 
 
5.5.5 
5. aprila je v internetni klepetalnici Knjižnice Ivana Potrča Ptuj potekalo lahkotno branje 
Zavoda RISA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Zavod RISA: Lahkotno branje. 

 
5.5.6 
5. aprila je v razstavišču knjižnice potekala otvoritev razstave likovnih del in pogovor z 
umetnikom Marjanom Kekcem Ogradnim.  
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Marjan Kekec Ogradni: Otvoritev razstave likovnih del. 

 
5.5.7 
19. aprila je med 9. in 17. uro na dvorišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj potekal knjižni 
sejem, ki je bil tudi letos zelo dobro obiskan. 
 
5.5.8 
8. maja je na dvorišču in v razstavišču knjižnice potekala otvoritev razstave Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Ptuj. 
 

 
 

Otvoritev razstave Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. V prvi vrsti drugi z leve: Aleš Hojs, 
minister za obrambo RS. 

 
5.5.9 
22. maja je v leposlovni dvorani knjižnice potekal mednarodni pravljični večer za odrasle, 
kjer so pravljice pripovedoval Tom Muir, Lawrence Tulloch in Alexandria Patience iz 
Škotske.  
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Mednarodni pravljični večer za odrasle. 

 
5.5.10 
5. junija je v razstavišču knjižnice potekala tiskovna konferenca s predstavitvijo projekta 
EPK Zapuščina dr. Štefke Cobelj, predstavitev monografije o življenju in delu dr. Štefke 
Cobelj ter predstavitev digitalne zbirke o dr. Štefki Cobelj na portalu Kamra. 
 

 
 

Utrinek s predstavitve monografije o življenju in delu dr. Štefke Cobelj. 
 

5.5.11 
Od 15. julija do 15. avgusta so vsak torek in četrtek ob 10. uri v pravljični sobi Mladinskega 
oddelka potekale Počitniške urice, kjer so za najmlajše poskrbeli knjižničarji iz 
Mladinskega oddelka. 
 
5.5.12 
Od 22. do 25. avgusta so v Muzikafeju na Vrazovem trgu 2 potekale Muzične pravljice, 
kjer je pravljice med številnimi pravljičarji iz drugih slovenskih knjižnic pripovedovala tudi 
pravljičarka Liljana Klemenčič.   
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5.5.13 
22. avgusta je v knjižnici potekala otvoritev razstave knjig Milana Jesiha in pogovor s 
švicarsko pesnico Ilmo Rakusa. 
 

 
 

Dnevi poezije in vina: Otvoritev razstave knjig Milana Jesiha. 
 
5.5.14 
6. septembra je na dvorišču in v razstavišču knjižnice potekala otvoritvena slovesnost 
Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sodelovanje. 
 

 
 

Utrinek iz otvoritvene slovesnosti Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sodelovanje. 

 
5.5.15 
19. oktobra je na dvorišču knjižnice potekal že tradicionalen festival vinske kulture v 
sodelovanju s Klubom ptujskih študentov Vino ni voda. 
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Utrinek s festivala vinske kulture Vino ni voda. 
 
5.5.16 
8. novembra je v razstavišču knjižnice potekala predstavitev knjige Ivana Potrča z 
naslovom Prepovedano življenje. Knjiga je bila predstavljena v sodelovanju z založbo 
Litera.  
 

 
 

Utrinek iz predstavitve knjige Ivana Potrča z naslovom Prepovedano življenje. 
 
5.5.17 
4. decembra je ob zaključku Bralne značke za odrasle v sodelovanju z Mariborsko 
knjižnico ter z drugimi partnerskimi knjižnicami potekal Pravljični večer za odrasle. 
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Pravljični večer za odrasle in zaključek bralne značke za odrasle 2012. 
 

5.5.18 
13. decembra je v pravljični sobi Mladinskega oddelka potekala Pikina bralna značka ter 
srečanje s pisateljem Primožem Suhadolčanom. 

 

 
 

Pikina bralna značka. 
 
5.5.19 
19. decembra je v razstavišču knjižnice potekala dobrodelna prodajna razstava slik Marije 
Gregorc. 
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Utrinek iz razstave slik Marije Gregorc. 
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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 širok spekter 
kulturnega zavedanja. 
 
Vsi projekti so obsegali več kot le knjižnični prostor lokalne skupnosti, saj so bili deležni 
strokovne, medijske in druge pozornosti tudi v celotnem slovenskem prostoru. 
 
Druga vrsta projektov so bili tisti, ki so bili vezani na posamezne razpise Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter so bili namenjeni nakupu knjižničnega gradiva, 
izvajanju nalog osrednjih območnih knjižnic in podobno. Za knjižnico so bili 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 predšolskim otrokom 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 2012 je bilo izvedenih 14 pravljic z jogo za 346 obiskovalcev. Pravljice z jogo so bile 
predstavljene z referatom in delavnico na simpoziju Evropska pravljica v Mariboru (24. in 
25. 5. 2012, sodelovali sta Liljana Klemenčič in Sonja Trplan) in na mednarodnem 
simpoziju v Karlovcu na Hrvaškem, 17. in 18. 9. 2012 (Klemenčič). 
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6.3 Muzične pravljice 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj sodeluje s Študentsko založbo iz Ljubljane, ki je svoj odmevni 
festival Poezija in vino iz Medane preselila na Ptuj. Tako je bil v okviru tega literarnega 
festivala leta 2010 prvič zastavljen avtorski projekt poimenovan Muzične pravljice, ki 
potekajo v Muzikafeju na Vrazovem trgu na Ptuju.  
 
V času festivala se pravljice odvijajo vsakodnevno ob 17. uri in njihova rdeča nit je vezana 
na festivalsko dogajanje. Muzične pravljice so namenjene predstavitvi in promociji knjižnic, 
knjižničarjev, bibliopedagoškega dela, vabijo h kvalitetni izvirni in prevodni literaturi za 
otroke ter negujejo umetnost pripovedovanja in poslušanja pravljic.  
 
Muzične pravljice organizira, vodi in pripoveduje Liljana Klemenčič, ki skrbi za celotni 
program in izvedbo.  
 
Leta 2012 so v projektu Muzičnih pravljic sodelovale naslednje knjižnice: Mariborska 
knjižnica, Splošna knjižnica Ljutomer, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota in 
Knjižnica Slovenske Konjice. 
 
Pravljice so potekale: 
 

22. 8. ob 17.00 Pravljice iz mariborske mavrice, Monika Čermelj,Igor Černe, 
Lea Hedl, Maribor; 

23. 8. ob 17.00 Sladkorni mož in druge take, Jasna Branka Staman, Ljutomer; 
Muca copatarica, Mojca Plaznik, Slovenska Bistrica; 

24. 8. ob 17.00 Pravljičarna, Renata Brglez, Slovenske Konjice; 

25. 8. ob 15.30 
O pujsku, ki ga ni bilo, Vesna Radovanović, Murska Sobota; 
Mali cvetlični kralj, Agica Kovše, Maribor; O loncu in koncu, 
Liljana Klemenčič, Ptuj. 

 
Povprečno je vsako pravljico obiskalo 25 poslušalcev, torej skupaj 100 otrok. 
 

6.4 Bralna zna čka za odrasle 

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj je bila uspešno zaključena osma sezona bralne značke za 
odrasle (v nadaljevanju BZO), ki je avtorski projekt Liljane Klemenčič in je realiziran ob 
sodelovanju Jožice Sajko ter zaposlenih v knjižnici. 
  
Za osvajanje letošnje BZO je bilo predlaganih sedemnajst naslovov in ena zbirka. Prebrati 
je bilo potrebno vsaj pet knjig. 
 
V letu, ko je bil Ptuj partnersko mesto evropske prestolnice kulture 2012, je bil izbor 
gradiva evropsko obarvan: 

- Moje suhote (Boris Pahor), 
- Kaki vojaki (Nataša Kramberger), 
- Graditelj (Drago Jančar), 
- Evropa (Avgust Demšar), 
- David Copperfield (Charles Dickens), 
- Kažipoti brezpotij (Jože Snoj), 
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- Tri usode s Koroškega (Vinko Ošlak), 
- Smrt slovenske primadone (Brina Švigelj - Mérat), 
- Semenj čudežev (Wislawa Szymborska), 
- Knjižnica ponoči (Alberto Manguel), 
- Sanjajo tisti, ki preveč spijo (Nejc Gazvoda), 
- Pink! (Janja Vidmar), 
- Hribci kremeniti (Marjan Manček), 
- knjižna zbirka Zapisani v Ptuj, 
- Grimmove pravljice, 
- Andersenove pravljice, 
- pesniška kompilacija Drugi komadi, 
- Vidke (Milan Vincetič).     

 
Zraven predlaganih naslovov je za sodelovanje zdaj že nekaj let možna tudi izbira drugih 
del navedenih avtorjev, saj je praksa BZO pokazala, da je poleg promocije branja za 
odrasle, ki je eden osnovnih ciljev te akcije, dosežen še en, ki si ga knjižničarji želimo, in 
sicer ta, da so izposojeni tudi avtorji in naslovi, ki sicer ne bi bili v tolikšni meri. 
 
Letos je izpolnjene zloženke s seznamom prebranih knjig, morebitnimi ocenami ter mislimi 
iz knjig, ki so jih najbolj navdušile, vrnilo 81 bralk in bralcev, ki so tako osvojili BZO 2012. 
 
Dodajamo še nekaj številčnih podatkov: 

- 81 bralk in bralcev je na svojih seznamih izpisalo 843 naslovov prebranih knjig, kar 
pomeni, da jih je vsak prebral povprečno več kot deset. Rekorderka med tistimi, ki 
so z nami podelili število prebranih knjig, je bralka s 55 izpisanimi naslovi (še več, 
121 prebranih knjig med obema značkama od decembra do novembra, je omenila 
gospa, ki pa naslovov ni zapisala). 

- Dobre štiri petine (81,3 %) knjig, izpisanih na bralnih mapicah, so naslovi, 
predlagani s seznamom ali istih avtorjev, preostalo so knjige po osebnem izboru. 

- Večina udeleženih v akciji je ženskega spola (88 %), v letošnjem letu se je delež 
moških udeležencev sicer nekoliko okrepil (pridružilo se jih je deset), vendar 
razmerje ostaja približno enako kot prejšnja leta, kar kaže, da so takšne in podobne 
akcije bralkam bližje.  

- Posebej smo veseli, da veliko udeleženk in udeležencev ostaja zvestih bralni znački 
za odrasle vsa leta, za kar sem jim iskreno zahvaljujemo. 

- Posebna zahvala pa je namenjena tudi tistim, ki so sodelovanje razširili ali ohranili 
tudi v svojih sredinah. 

 

6.5 Pravlji čni večer za odrasle 

Pravljični večeri za odrasle sodijo v program izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih 
knjižnic ter pomenijo povezovanje splošnih knjižnic, ki se mu je naša knjižnica pridružila 
pred štirimi leti. Od takrat se redno odvijajo pripovedovalski večeri tudi v naši ustanovi, kjer 
pripoveduje pravljičarka Liljana Klemenčič, ki je nastopila na vseh večerih, razen v 
Mariboru, kjer je pravljico pripovedovala Jasmina Toš. 
 
Tako so sledila pripovedovanja, ki so združevala splošne knjižnice, tudi v okviru EPK 
2012. Za plakate, vabila in promocijski material je poskrbela ekipa pravljičarjev iz 
Mariborske knjižnice, sodelujočim je bila prepuščena izbira pravljic in spremljevalnega ter 
glasbenega programa. 
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Pravljični večeri so potekali v letu 2012 v naslednjih knjižnicah: 
- 3. 6. 2012,  Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto 
- 7. 11. 2012, Splošna knjižnica Slovenske Konjice; 
- 15. 11. 2012, Knjižnica Ksaverja Meška, Slovenj Gradec; 
- 20. 11. 2012, Matična knjižnica Lenart; 
- 22. 11. 2012, Mariborska knjižnica, Maribor; 
- 27. 11. 2012, Knjižnica Josipa Vošnjaka, Slovenska Bistrica; 
- 4. 12. 2012, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj; 
- 6. 12. 2012, Knjižnica Franca Ksavra Meška, Ormož; 
- 11. 12. 2012, Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota. 

 
V okviru tega projekta bosta dva pravljična večera za odrasle izvedena v letu 2013 
(Ljutomer, Velenje). Na ptujskem pripovedovalskem večeru je nastopil akustični trio 
Musica, ki je s pripovedovalci požel veliko odobravanje številne publike (preko 100 
obiskovalcev). 
 
Projekt pripovedovanja odraslim, ki ga vodi in koordinira Lea Hedl iz Mariborske knjižnice, 
je bil tako med sodelujočimi kot med obiskovalci izredno dobro sprejet, na našem območju 
pa pravljični večer sovpada z zaključkom bralne značke za odrasle (Ptuju in Ormož). 
 

6.6 Pikina bralna zna čka 

Začetek Pikine bralne značke sega v leto 2011. Projekt spada pod okrilje velenjske 
knjižnice. Zaradi odličnega odziva se je v letu 2012 projekt razširil na knjižnice občin 
partneric Evropske prestolnice kulture. To so: Mariborska knjižnica, Pokrajinska in 
študijska knjižnica Murska Sobota, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnica Ksaverja 
Meška Slovenj Gradec in Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Za izvajanje omenjenega projekta se 
je odločila tudi Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. 
 
Pikina bralna značka je namenjena obiskovalcem knjižnice v starosti od 1. do 6. razreda 
osnovne šole. Traja vsako leto od Pikinega festivala do naslednjega Pikinega festivala, 
torej od septembra do septembra. Izbor branja je prilagojen smislu Pikinega festivala in 
narave Pike Nogavičke. Bralci morajo prebrati vsaj štiri knjige s seznama za ustrezno 
stopnjo (1. ali 2. triada osnovne šole). Vsak Pikin bralec dobi Pikino bralno beležko, v 
katero zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega gradiva. Če bralec izpolni navedene 
pogoje, prejme Pikino bralno značko, ki se podeljuje septembra naslednje leto. 
 
V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj smo se izvedbe projekta lotili tako, da je vodja projekta 
poiskal primerne knjige iz seznama za Pikino bralno značko in jih označil z markirnimi 
nalepkami (zaradi lažjega pospravljanja). Bralce smo vabili k sodelovanju tudi z razstavo o 
Pikini bralni znački. Njihovo zanimanje je bilo veliko, saj se je v letu 2012 za sodelovanje 
prijavilo 54 otrok (1. triada: 42 otrok, 2. triada: 12 otrok). 
 
V okvir Pikine bralne značke spada tudi srečanje z enim od otroških ustvarjalcev. 13. 12. 
2012 smo Pikine bralce in naše obiskovalce knjižnice povabili na srečanje s pisateljem 
Primožem Suhodolčanom in Piko Nogavičko. Bralci so napolnili pravljično sobo, prišlo je 
okoli 50 otrok. Zaključek Pikine bralne značke in podelitev Pikinih bralnih značk bo 
septembra 2013. 
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6.7 Bibliopedagoške ure s pravljico 

Bibliopedagoška ura s pravljico je oblika za napovedane skupine predšolskih otrok in 
osnovnošolcev našega območja, prilagojena je starosti otrok in željam vzgojiteljev 
oziroma učiteljev.  
 
Bibliopedagoška ura lahko traja od pol ure (za predšolske otroke) do dveh šolskih ur.  
 
V letu 2012 je bilo skupaj izvedenih 66 bibliouric za 1.322 otrok (za vrtce in šole z našega 
območja, ki jih je izvajala večinoma Liljana Klemenčič).  
 

6.8 Turisti čne bibliourice 

Turistične bibliourice so namenjene napovedanim skupinam otrok, ki so na Ptuju v šoli v 
naravi (prenočišča Kurent, Center obšolskih dejavnost Štrk, Terme Ptuj) ali na šolskem 
izletu in prihajajo iz vseh koncev Slovenije.  
 
Turistične urice (trajanje velja enako kot pri običajnih bibliourah) zajemajo (odvisno od 
številčnosti in starosti skupine) otrokom prilagojeno kratko predstavitev mesta z 
geografskim položajem in zgodovinskimi pomembnostmi, predstavitev knjižnice, 
umetnikov, pesnikov in pisateljev našega območja, ogled knjižnice, možnost reševanja 
literarne uganke ob ogledu razstave, motivacijo za ponoven obisk Ptuja. 
 
Turističnih bibliouric je bilo v letu 2012 43 za 910 obiskovalcev (OŠ Borovnica, Cezanjevci, 
Doberdob, Drsko pri Novem mestu, Frankolovo, Horjul, Izlake, Kozje, Maribor, Medvode, 
Naklo, Rodica, Stari trg pri Kolpi, Starše, Trebnje, Zagorje, Žalec. Turistične bibliourice je 
izvajala Liljana Klemenčič. 
 

6.9 Počitniške urice 

Počitniške urice so bile to leto organizirane vsak torek in četrtek ob 10. uri v pravljični 
sobici Mladinskega oddelka, v času od 15. 7. do 15. 9. 2012, kar je skupaj 7 uric, ki so jih 
obiskali 104 otroci.  
 
Urice so brezplačne, namenjene osnovnošolcem našega območja in njihovim prijateljem.  
 
Praviloma so to urice s pripovedovanjem, pravljicami, družabnimi in socialnimi igrami, 
vajami joge, likovnim ustvarjanjem in podobno. 
 

6.10 Specialne biblioure 

Specialne biblioure pripravljamo za učence OŠ dr. Ljudevita Pivka, za varovance Zavoda 
dr. Marijana Borštnarja, za uporabnike Dijaškega doma Ptuj ter za člane Ozare in Sončka.  
 
V letu 2012 je bilo izvedenih 11 specialnih uric za 115 udeležencev. Specialne biblioure je 
izvajala Liljana Klemenčič. 
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6.11 AYE festival 

Festival, ki je namenjen kvalitetnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa otrok in 
družin, je bil organiziran drugič in ga vodi Natalija Resnik. Knjižnica se je odločila za 
sodelovanje, saj tako ozaveščamo pomen splošne knjižnice in bibliopedagogike izven 
prostora same knjižnice. V letu 2012 je potekal v parku Ljudski vrt Ptuj. 
 
Aye festival se je odvijal od 4. do 7. julija, knjižnica pa je bila s stojnico, pravljičnim 
kovčkom in pripovedovanjem zastopana na treh festivalskih dneh. 
 
Liljana Klemenčič je pripravila pravljični kovček, didaktične igrače in družabne igre, vsak 
dan ob 17. uri pa je bila pripovedovana nova pravljica. Festival je bil lepo obiskan, 
knjižničnih uric se je povprečno udeleževalo 30 otrok.  

6.12 Projekt popis in postavitev starejšega gradiva  na 
 Domoznanskem oddelku 

Na domoznanskem oddelku hranimo obsežen starejši fond, ki doslej še ni bil pregledan in 
obdelan. Skladno s programom dela smo se v letu 2012 odločili gradivo pregledati in 
urediti glede na njegovo provenienco. 
 
Delo je potekalo sočasno z aktivnosti komisije za pregled knjižničnega gradiva. Ob 
pregledovanju starejšega knjižnega fonda in izločanju neustreznega in zastarelega gradiva 
v knjižnici je potekal tudi izbor in popis gradiva, ki je predmet kulturne dediščine ali 
domoznanske zbirke. Izbrano gradivo sta sodelavka Anja Ogrizek in študentka Taja Bračič 
popisali v posebnem seznamu v Excelovi datoteki. 
  
V popisu je bilo evidentiranih 7.023 enot gradiva. Ob popisu smo gradivo združevali v 
skupine glede na provenienco knjige, ki je razvidna iz žiga, ekslibrisa ali lastniškega vpisa 
(pri pregledovanju seznama je za razumevanje podatkov potrebno uporabiti šifrant žigov). 
Znotraj posamezne skupine so knjige zložene po abecedi naslovov. Najstarejše in najbolj 
dragocene knjige (npr. Valvasorjeva Slava 1689, dela Žige Herbersteina) ostajajo v zbirki 
raritet na Domoznanskem oddelku in so v popis vključene le delno.  
 
Oblikovane so bile naslednje zbirke: 
 
- Knjižnica Muzejskega društva Ptuj  

Zelo obsežen fond knjižnice iz Ferkovega muzeja v Gomilici, Ferkovega muzeja na 
Ptuju in Muzejskega društva Ptuj ni bil popisan, temveč smo gradivo odbrali in prenesli 
v Oddelek obdelave, kjer je postavljeno kot samostojna zbirka pod imenom Knjižnica 
Muzejskega društva Ptuj.  

 
Zaradi velikega obsega fonda muzejske knjižnice in njegove starosti predvidevamo, da 
zbirka še nekaj časa ne bo obdelana v Cobissu (obseg po sedanjih podatkih znaša 
približno 8.500 enot). 

 
- Knjižnica Gimnazije Ptuj 

Obsežen fond knjižnice ptujske gimnazije, ki je v letih od ustanovitve l. 1869 večkrat 
spremenila svoje ime, je postavljen kot samostojna zbirka v kletnem depoju knjižnice. V 
popisu je bilo evidentiranih 2.463 enot gradiva. 
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Sem sodijo tudi knjige t. i. francoskega krožka (Cercle Francais Ptuj), ki je bil 
ustanovljen v ptujski vojašnici l. 1922, njegove knjige pa so kasneje prešle v fond 
gimnazijske knjižnice. 

 
- Plemiške knjižnice 

V to skupino so uvrščene predvsem zbirke z dvorca Dornava (žigi Schloss Dornau, 
Guido von Pongratz) ter Turnišče in knjige iz ptujskega gradu (lastniški vpisi in žigi 
rodbine Herberstein, nalepka z aliančnim grbom Herberstein Galen, žig Herrschaft 
Oberpettau). V popisu je bilo evidentiranih 328 enot gradiva. 

 
- Zasebne knjižnice 

V zbirko so uvrščene zasebne knjižnice znanih ptujskih meščanskih rodbin iz 19. in prve 
polovice 20. stoletja, kot so Pirich, Wibmer, Behrbalk, Fürst, Kaiser, Molitor itd.  
 
Najbolj obsežna je Pirichova knjižnica. Zbirka je postavljena kot celota v kletnem 
depoju. Knjižnica Davorina Žunkoviča, ki je še posebej dragocena, ostaja postavljena 
na Domoznanskem oddelku. Ker je Žunkovičeva knjižnica leta 1940 kot dar prišla v 
Muzejsko društvo, obstaja tudi možnost, da se priključi gradivu Knjižnice Muzejskega 
društva. V tej skupini je evidentiranih 805 enot. 

 
- Knjižnice razli čnih ustanov 

V zbirki so posamezni primerki knjig različnih ptujskih šol, župnijskih uradov ter drugih 
ustanov, ki so delovale pred 2. svetovno vojno. V popisu je bilo evidentiranih 231 enot 
gradiva. 

 
- Knjižnice nemških in slovenskih društev 

Obsega raznoliko knjižno gradivo nemških in slovenskih društev pred 2 sv. vojno, kot so 
Ljudska knjižnica Narodne čitalnice, Prosvetno društvo Ptuj, Vere in Südmarkt, Bücherei 
der Evangelische Filialgemeinde Ptuj itd.  
 
Najbolj obsežen je fond Städtische Bücherei Pettau, ki obsega predvsem nemško 
leposlovje ter nacistično propagandne knjige iz časa okupacije. Evidentirana je bila 
1.101 enota. 

 
- Zbirka antikvarnega in starejšega gradiva 

Knjižno gradivo do leta 1830 (delno do 1850), ki je brez lastniških oznak, smo uvrstili v 
enotno skupino antikvarnega in starejšega gradiva, ki ga hrani Domoznanski oddelek. 
Skupaj je bilo evidentiranih 1.047 enot gradiva. 

 
- Zbirka zakonikov in predpisov 

Zbirka obsega starejše zakonike in druge uradne objave iz časa Avstro-Ogrske, 
Kraljevine Jugoslavije, kot so npr. Deželni zakonik in ukazni list za Štajersko, 
Verlustlisten iz prve svetovne vojne. Gradivo hranimo na Domoznanskem oddelku, v tej 
skupini pa je bilo evidentiranih 251 enot. 
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- Drugo/Izvestja  

Na Domoznanskem oddelku ostaja 509 enot gradiva, ki ne sodi v nobeno od naštetih 
skupin (mdr. slovenski učbeniki iz 20-ih in 30-ih let 20. stol.), in ga bo potrebno še 
enkrat natančno pregledati in obdelati po dogovoru. V seznamu gradiva je popisano pod 
rubriko Drugo. 
 
V to skupino sodijo tudi Izvestja različnih gimnazij (Maribor, Celje, Celovec, Varaždin 
itd.), ki so večinoma iz 19. stoletja. Popisanih je bilo 288 enot in so postavljena med 
raritetami na Domoznanskem oddelku. 

 

6.13 Nabava materiala, opreme in informacijsko-komu nikacijske 
 tehnologije 

Z lastnimi sredstvi smo v letu 2012 posodobili in pridobili: 
 
V študijskem oddelku: 

- zaščitne zavese na hodniku in v čitalnici v I. nadstropju, 
- žaluzije v sobi izposojevalcev,  
- tapecirani so bili stoli, 
- nabavili smo novo računalniško opremo za izposojo.  

 
 
V Oddelku potujoče knjižnice: 

- prostor bivše kuhinje v Oddelku potujoče knjižnice smo opremili s policami in ga 
 preuredili v prostor za skladiščenje periodike, zidne površine prostorov smo 
 prepleskali v lastni režiji. 

 
Nabava ostale opreme in informacijsko-komunikacijske tehnologije pa je v letu 2012 
zajemala:  

- tiskanje in razpošiljanje opominov za uporabnike KIP pri zunanjem izvajalcu 
 EPPS, d. o. o., (začetek 27. februar 2012), 
- nakup digitalnega fotoaparata PANASONIC Lumix DMC-LS5 in spominske 
 kartice SDHC APACER 8GBClass6 za oddelek potujoče knjižnice (januar 
 2012), 
- nakup termičnega tiskalnika ZEBRA TLP2844 za oddelek obdelave 
 (marec 2012), 
- nakup 2 monitorjev LED LG IPS231P (april 2012), 
- nakup 4 licenc Windows XP Professional AE (maj 2012), 
- nakup 3 licenc MS Office Professional Plus 2010 (junij, oktober 2012), 
- nakup 10 licenc User CAL za MS Windows Server 2008 (maj 2012), 
- nakup 10 licenc User CAL za MS Exchange 2007 AE OLP (maj 2012), 
- nakup in menjava okvarjene osnovne plošče na delovni postaji v oddelku 
 obdelave (junij 2012), 
- nakup novega prenosnega računalnika LENOVO EDGE E530 za občasne 
 potrebe v vseh oddelkih (oktober 2012), 
- nakup merilnika zračne temperature in vlažnosti FLUKE 971 za domoznanski 
 oddelek (september 2012), 
- nakup in menjava 2 delovnih postaj PCPlus Dream i5 2320 za delo na izposoji 
 študijskega oddelka (oktober 2012), 
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- nakup in menjava 2 čitalnikov črtnih kod DATALOGIC Gryphon GD4130 za 
 delo na izposoji študijskega oddelka (oktober 2012), 
- nakup barvne laserske večfunkcijske naprave (tiskalnik, kopirni stroj, skener) 
 DEVELOP INEO+ 25 za kabinet mladinskega oddelka (oktober 2012) 
- sprememba paketov mobilne telefonije za 2 mobilni telefonski številki KIP: 
 Poslovni paket Povezani 300 (bibliobus) in Poslovni paket Povezani 2400 
 (direktor) (december 2012), 
- nakup mikrofona SENNHEIMESER E 912 za potrebe literarnih večerov v 
 leposlovni dvorani in razstavišču KIP (november 2012), 
- nakup 2 licenc TIS 2013 za tajništvo in računovodstvo (december 2012), 
- posodobitev nekaterih delovnih postaj za zaposlene z nakupom dodatnih 
 pomnilniških modulov RAM, 
- nakup kaset HP LTO2 Ultrium za izdelavo varnostnih kopij na strežniškem 
 sistemu KIP (zamenjava starih iz leta 2008). 

 

6.14 Digitalizacija in Digitalna knjižnica Slovenij e 

Potem ko smo konec leta 2011 zaključili z digitalizacijo osrednjih ptujskih časopisov v 
slovenskem jeziku, smo februarja ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili tiskovno 
konferenco, na kateri smo predstavili Digitalno knjižnico Slovenije ter ptujske časopise, ki 
smo jih digitalizirali v sodelovanju z različnimi partnerji in jih vključili v dLib.  
 
Gre za stoletno obdobje ptujskih časopisov od Štajerca, ki je pričel izhajati leta 1900, do 
današnjega Štajerskega tednika, ki je v digitalni knjižnici dostopen vse do leta 2010.  
 
Rezultate projekta digitalizacije časopisov smo marca predstavili tudi na kolegiju županov 
Spodnjega Podravja. Za zainteresirane uporabnike smo v računalniški učilnici Ljudske 
univerze na Ptuju organizirali delavnice iskanja s predstavitvijo tehnik in možnosti iskanja 
digitaliziranih časopisov.  
 
Odziv medijev in zanimanje javnosti je bilo zelo veliko. To nam dokazujejo tudi statistični 
podatki o dostopu in uporabi digitalnih vsebin na dLibu. Projekt digitalizacije ptujskih 
časopisov smo javnosti predstavili tudi s članki, objavljenimi v Štajerskem tedniku, 
Ptujčanu in v Knjižničarskih novicah. 
 
V letu 2012 smo nadaljevali z digitalizacijo osrednjih ptujskih časopisov. Digitalizirali smo 
časopise Pettauer Wochenblatt, Pettauer Localanzeiger, Pettauer Zeitung in Pettauer 
Anzeiger in jih vključili na portal digitalne knjižnice. Po umestitvi teh časopisov na dLib smo 
pripravili popis digitaliziranih številk in pripravili seznam manjkajočih številk. Z namenom, 
da bi zagotovili čim bolj popolno digitalno zbirko, smo decembra v slovenske arhive in 
knjižnice poslali poizvedbo, ali morda hranijo katero izmed manjkajočih številk časopisov, 
da bi jih digitalizirali naknadno in dopolnili digitalno časopisno zbirko. 
Ob koncu leta 2012 smo digitalizirali tudi osem monografij iz zapuščine rodbine 
Herberstein: 

- Gratae posteritati, Viennae, 1560, 
- Rokopis Žige Herbersteina na pergamentu, 1558, 
- Acta, zbirka uradnih listin in rokopisnih zapiskov, Wien, 1558−1564 , 
- Comentari della Moscovia, in Venetia, 1550, 
- Nahmen - und Geschlechtsreihe der Herbersteinischen Familie, Wien 1557−1564, 
- Rerum Moscoviticarum commentarii, Antwerpiae 1557, 
- Kumar, J. A.: Geschichte der Burg und Familie Herberstein, Wien, 1817, 
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- Adelung, F.: Siegmund Freiher von Herberstein , St. Petersburg, 1818. 
 

Sedem monografij je že vključenih v Digitalno knjižnico Slovenije. Najdragocenejša med 
njimi, Gratae posteritati, je bila zaradi priprave faksimila digitalizirana pod posebnimi, 
zahtevnejšimi pogoji in bo vključena v dLib po natisu faksimila. 

 
Poleg digitaliziranih starejših domoznanskih gradiv smo v digitalno knjižnico vključili tudi 
obe monografiji iz lastne izdaje, to sta Zapuščina Štefke Cobelj in Knjižnični kalejdoskop. 
 
V Digitalno knjižnico Slovenije smo v letu 2012 prispevali 1.345 digitalnih enot oziroma 
12.131 strani. Ptujska knjižnica ima ob koncu leta 2012 v Digitalni knjižnici Slovenije 
objavljenih skupaj 17.021 enot oziroma približno 86.380 strani domoznanskih gradiv. 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 dLibu je v letu 2012 zabeležila 35.075 ogledov 
metapodatkov ter 198.887 vpogledov v vsebino dokumentov (odpiranje PDF, HTML, JPG 
datotek).  
 
Statistika uporabe gradiv, ki jih je prispevala Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, je v letu 2012 
močno narasla, saj beležimo v primerjavi z letom 2011 kar 166 % porast . Temu zagotovo 
botruje obsežen fond digitaliziranih gradiv, skrbno izbrana aktualna in iskana 
domoznanska gradiva, ki smo jih digitalizirali, ter promocija dostopa do digitaliziranih 
gradiv, ki smo jo izvajali v letu 2012. 
 
Zanimiv je tudi podatek, da je med monografskimi publikacijami, ki smo jih vključili v 
digitalno knjižnico, največje zanimanje za zgodovinske razprave Mateja Slekovca, ki smo 
jih digitalizirali v letu 2011. Na statistični lestvici dostopa namreč prvih osem mest 
zasedajo njegova dela. Najbolj iskano med njimi Duhovni sinovi slavne nadžupnije 
Konjiške iz leta 1898 je v letu 2012 zabeležilo kar 1.573 ogledov. 
 

6.15 Elektronske baze podatkov in testna izposoja e -knjig 

Kot pretekla leta smo tudi v letu 2012 skrbeli za koordinacijo nakupa elektronskih baz 
podatkov. Dostop do elektronskih baz podatkov praviloma kupimo za našo knjižnico in 
Knjižnico Franca Ksaverja Meška Ormož s sredstvi za povečan izbor in nakup 
knjižničnega gradiva, ki jih prejmemo iz naslova območnosti. V letu 2012 smo imeli letni 
dostop do digitalnega arhiva Večera ter baz podatkov JUS-INFO, IUS-INFO Hrvaška, 
Find-INFO in GVIN.com. Do vseh baz podatkov, razen Večera, so uporabniki lahko 
dostopali tudi na daljavo. 
 
Urejen imamo tudi dostop do baz podatkov ponudnika EBSCOhost, ki je za slovenske 
knjižnice brezplačna, saj stroške dostopa neposredno pokrivata NUK in ZBDS. 
 
Statistiko dostopa do baz podatkov ponudniki beležijo s porabo kreditnih točk. Zaradi 
zagotavljanja dostopa na daljavo do baz podatkov je v letu 2012 uporaba naročenih baz 
podatkov močno narasla. Pri uporabi baze podatkov IUS-INFO so uporabniki naše 
knjižnice porabili 237.190 točk, pri uporabi baze Find-INFO 15.110 kreditnih točk, pri 
uporabi baze podatkov GVIN.COM približno 225.500 kreditnih točk. V bazi podatkov 
EBSCOhost je bilo izvedenih 1.378 iskanj. Tudi dostop do Večerovega arhiva uporabniki 
zelo uporabljajo, vendar nam žal ponudnik ne posreduje statističnih podatkov o uporabi. 
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Dostop na daljavo do baz podatkov je v letu 2012 koristilo 194 uporabnikov, ki so v letu 
2012 opravili 2.763 prijav. 
 
Tudi v letu 2012 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 njega upravičeni kot naročniki na tiskano izdajo časopisa. Spletne povezave do 
posameznih časopisov so objavljene na spletni strani knjižnice. Uporabniki lahko do njih 
dostopajo praviloma v čitalnici, uporabniško ime in geslo za dostop pa dobijo pri 
informatorju. 
 
Od aprila do konca julija smo uporabnikom ponudili tudi testni dostop do zbirk ponudnika 
Alexander Street Press. Uporabniki so lahko na računalnikih v knjižnici ali preko dostopa 
na daljavo dostopali do zbirk Alexander Street Drama, Literature, Social Sciences, 
Counselling & Psychotherapy Transcripts, Client Narratives & Reference Works, History in 
video, Music in video, Music Online, Nursing Education in Video. V času testiranja je bilo 
največje zanimanje za zbirko Music Online (913 ogledov), ostale po so zabeležile le nekaj 
deset ogledov. 
 
Med 10. aprilom in 10. majem 2012 smo imeli testno izposojo e-knjig ponudnika 
EBSCOhost. Ponudnik sicer razpolaga z več kot 320.000 e-knjigami predvsem v 
angleškem jeziku. V okviru testnega dostopa so uporabniki lahko dostopali le do 
omejenega številka e-knjig (20.000). V testnem času so si člani naše knjižnice na portalu 
ponudnika ogledali 20 in izposodili 6 elektronskih knjig. 
 

6.16 Aktivnosti, povezane z delom, razvojem in novo stmi v 
 programski opremi COBISS2 in COBISS3 

V Oddelku za razvoj in digitalizacijo smo v letu 2012 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 sodelavcem 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 je vodja 
Oddelka za razvoj in digitalizacijo Milena Doberšek urejala pooblastila sodelavcem za delo 
v COBISS-u. 

 
V oddelku smo poskrbeli za pripravo letne statistike prirasta gradiva za interno poročilo o 
delu, za poročilo OOK, za statistiko NUK in za poročilo o nakupu knjižničnega gradiva za 
ministrstvo. Prav tako smo pripravili statistike odpisanega knjižničnega gradiva, obvestila 
za spletni OPAC ter iz segmenta COBISS2/Izposoja redno pošiljali različna obvestila 
članom knjižnice po elektronski pošti.  
 
V segmentu COBISS2/Izposoja smo izvedli 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 
smo izvedli 24. 7. in 20. 12. 2012. V obeh postopkih je bilo skupno izbrisanih 1.542 
neaktivnih članov.  
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V začetku leta smo v segmentu COBISS2/Izposoja uvedli nov šifrant, ki izposojevalcem 
omogoča, da v primeru odpisa terjatve navedejo tudi razlog odpisa terjatve. Vzpostavljen 
šifrant omogoča na letni ravni analizo razlogov za odpis terjatev. 
 
Januarja smo uvedli nov protokol posredovanja novega gradiva iz Oddelka obdelave v 
posamezne oddelke izposoje. Po končani obdelavi posredovanje novega gradiva v 
posamezne oddelke beležimo preko transakcij v segmentu Izposoje. To nam omogoča, da 
lahko tudi za nazaj na osnovi izvedenih transakcij ugotovimo, kdaj je bilo gradivo 
posredovano v oddelek in kdo ga je prevzel. 
 
V letu 2012 smo prešli na nov način pošiljanja opominov. Pripravili smo nove obrazce za 
opomine, jih nekaj časa tiskali na format A4 in jih sami pošiljali po pošti. Po podpisu 
pogodbe z EPPS, d. o. o., smo jim pričeli po e-pošti pošiljati sezname prejemnikov 
opominov, nakar v EPPS opomine natisnejo in razpošljejo naslovnikom. 

 
V mesecu novembru smo v okolju izposoje za evidentiranje članov knjižnice poleg maske 
»brezposelni« namestili še masko »nezaposleni«. To nam omogoča natančnejši pregled 
nad evidenco članov in obračunavanjem članarine pri teh dveh sorodnih kategorijah. 
Brezposelni so namreč po poslovniku knjižnice na podlagi potrdila Zavoda za 
zaposlovanje oproščeni plačila članarine, medtem ko nezaposlenim ta ugodnost ne 
pripada. 
 
V letu 2011 je bila vodja Oddelka za razvoj in digitalizacijo izvoljena v svet članic COBISS, 
ki deluje pri IZUM-u. V svetu članic COBISS s predstavnico iz novomeške knjižnice 
zastopata interese splošnih knjižnic. V letu 2012 se je udeležila seje sveta članic COBISS, 
kjer smo obravnavali problematiko prehoda knjižnic na COBISS3/Katalogizacijo ter letni 
program dela IZUM-a. Udeležila se je tudi sestanka upravnega odbora ZSKS, kjer smo 
prav tako obravnavali problematiko prehoda na COBISS3/Katalogizacijo in problematiko 
odvzema licenc za katalogizacijo. 
 

6.17 Rastem s knjigo 

6.17.1 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 2011/2012 so nas obiskale vse osnovne šole, tj. skupno 19 osnovnih šol in 
2 podružnici.  
 
Tako nas je od januarja do junija 2012 v sklopu tega projekta obiskalo 195 sedmošolcev. 
Na novo se je v knjižnico vpisalo osem učencev. 
 
Poročilo o izvajanju projekta v šolskem letu 2011/2012 smo Javni agenciji za knjigo poslali 
konec junija, saj je izvedba vezana na šolsko in ne na koledarsko leto. 
 
V avgustu smo pričeli s pripravo na izvajanje projekta v šolskem letu 2012/2013. Pred 
napovedanim obiskom osnovni šoli pošljemo dopis s kratkim opisom poteka obiska v 
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knjižnici ter vpisnicami, saj želimo ob tej priložnosti otrokom na osnovi predhodno 
izpolnjene vpisnice tudi omogočiti vpis v knjižnico. 
 
V šolskem letu 2012/2013 je od 1. 9. do 31. 12. 2012 v sklopu tega projekta knjižnico 
obiskalo 9 osnovnih šol in 2 podružnici, skupno 264 sedmošolcev. Od tega se je pet 
sedmošolcev vpisalo v knjižnico. 
 
Skupno je torej v letu 2012 knjižnico obiskalo 459 sedmošolcev. Ob obisku se jih je 13 
vpisalo v knjižnico. 
 
Učencem smo predstavili: 
- iskanje v COBISS/OPAC-u, Moja knjižnica (Milena Doberšek), 
- mladinska literatura, ogled Mladinskega oddelka (Leonida Mesarič, 

Liljana Klemenčič). 
 
Ob obisku knjižnice učenci prejmejo knjigo. V šolskem letu 2011/2012 so prejeli knjigo 
Dese Muck Blazno resno o šoli. V šolskem letu 2012/2013 prejmejo knjigo Tadeja Goloba 
Zlati zob. Knjige podarja Javna agencija za knjigo. 
 

6.17.2 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 2011/2012 in 2012/2013 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 (Milena Doberšek, Mira Petrovič), 
- ogled Študijskega oddelka (Jožica Sajko, Robert Filipič). 
 

Tako je v šolskem letu 2011/2012 od januarja do junija 2012 v sklopu tega projekta 
knjižnico obiskalo 162 srednješolcev.  
 
V šolskem letu 2012/2013 pa je od septembra do decembra 2012 knjižnico obiskalo 284 
srednješolcev. Skupno je v letu 2012 knjižnico obiskalo 446 srednješolcev. 
 
Poročilo o izvajanju projekta Rastem s knjigo v šolskem letu 2011/2012 smo za Javno 
agencijo za knjigo pripravili konec junija. 
 
Ob ogledu Študijskega oddelka imajo dijaki tudi možnost vpisa v knjižnico. Ob obisku se 
jih je pet vpisalo v knjižnico. 
 
Ob obisku dijaki prejmejo knjigo. V šolskem letu 2011/2012 so prejeli pesniško zbirko 
Izbrane Rozine v akciji Andreja Rozmana Roze. V šolskem letu 2012/2013 dijaki prejmejo 
kratko prozo Desetka Cvetke Bevc. Knjige podarja Javna agencija za knjigo. 
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6.18 Spletna stran 

Spletno stran knjižnice je v letu 2012 obiskalo 76.687 spletnih uporabnikov (12 % več kot v 
letu 2011). To je povprečno 210 obiskov dnevno. 

 
Milena Doberšek je urednica spletne strani knjižnice in je v preteklem letu poskrbela, da je 
bila spletna stran knjižnice ažurna. 
 
Uporabnike smo redno obveščali o novostih in dogajanju v knjižnici ter skrbeli za sprotno 
objavo raznovrstnih informacij (posebna obvestila, urniki, organizacijske spremembe, 
program dela, poročilo o delu itd.). Na spletni strani smo redno objavljali napovedi 
prireditev ter foto-utrinke s prireditev. 
 
Z namenom promocije novega knjižničnega gradiva smo pripravljali in objavljali mesečne 
sezname knjižnih novosti za odrasle − za strokovno literaturo in leposlovje.  
 

6.19 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 2012 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. 2012 naročeni na elektronska obvestila: 
 

Vrsta elektronskega obvestila Število članov 
Obvestilo o prispeli rezervaciji 8.501 
Obvestilo o poteku rezervacije 7.703 
Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje 8.591 
Obvestilo o skorajšnjem opominu 8.529 
Obvestilo o poteku članstva 1.415 
Splošna obvestila knjižnice 8.274 

 

6.20 Informacijsko opismenjevanje uporabnikov knjiž ničnih storitev 

Za uporabnike knjižničnih storitev smo izvajali predstavitev COBISS-a in načinov iskanja v 
COBISS/OPAC-u ter uporabo Moje knjižnice. V letu 2012 so bile predstavitve izvedene 
predvsem za udeležence projektov Rastem s knjigo OŠ in SŠ. 

 
Predstavitev Digitalne knjižnice Slovenije in prikaz tehnik iskanja smo pripravili za 
udeležence delavnic iskanja digitaliziranih ptujskih časopisov, ki smo jih izvajali v 
računalniški učilnici Ljudske univerze Ptuj februarja in marca 2012. 
 

6.21 Inventura v potujo či knjižnici 

26. in 27. 6. 2012 je bila opravljena inventura knjižničnega gradiva v Potujoči knjižnici. 
Zaposleni v knjižnici so sodelovali pri odčitavanju knjig, pri popravljanju nalepk na gradivu, 
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iskanju gradiva, ki ni bilo pravilno odčitano s čitalcem črtnih kod, pri prenosu podatkov na 
IZUM in drugih opravilih, povezanih s potekom inventure. 
 
Inventurna opravila je koordinirala Milena Doberšek, ki je poskrbela za rezervacijo čitalcev 
črtne kode, usklajevanje z IZUM-om pri pripravi delovnega okolja za inventuro, nemoten 
potek inventure ter pripravo inventurnih izpisov.  
 
Aktivno je sodelovala tudi vse dni računalniškega odčitavanja črtnih kod in prenosa 
podatkov na računalnik. Koordinirala je tudi usklajevanje inventurnih rezultatov, pripravila 
inventurne izpise in zapisnik o opravljeni inventuri ter izvedla računalniški odpis 
inventurnega manjka. 
 
Za izvedbo inventure je bil pripravljen poseben urnik s konkretnimi zadolžitvami za 
zaposlene. 

6.22 Publiciranje 

Strokovni delavci knjižnice so bili tudi to leto aktivni pri objavljanju člankov v različnih 
medijih: 

- Melita Zmazek: Ocena stanja domoznanskih depojev v Knjižnici Ivana Potrča 
 Ptuj. V: Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji, 
 ZDBS, 2012; 
- Melita Zmazek: Zapuščina Štefke Cobelj v ptujski knjižnici. V: Zapuščina Štefke 
 Cobelj, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 2012; 
- Melita Zmazek: Bibliografija del Štefke Cobelj. V: Zapuščina Štefke Cobelj, 
 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 2012; 
- Melita Zmazek: Na policah ptujske knjižnice tudi tretji del slovenskega prevoda 
 Valvasorjevega enciklopedičnega dela. V: Ptujčan, 27. 1. 2012; 
- Mira Petrovič (ur.): Zapuščina Štefke Cobelj, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj,  2012; 
- Mira Petrovič: Dr. Štefka Cobelj (1923−1989). V: Zapuščina Štefke Cobelj, 
 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 2012; 
- Mira Petrovič: Zapuščina Štefke Cobelj v Pokrajinskem muzeju Celje - darilo 
 Štefke Cobelj Celju. V: Zapuščina Štefke Cobelj, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 
 2012; 
- Mira Petrovič, Matjaž Neudauer, Tinček Ivanuša: Zapuščina Štefke Cobelj, 
 kratki dokumentarni film. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 2012; 
- Mira Petrovič: Zapuščina Štefke Cobelj. V: Ptujčan, 22. 6. in 24. 7. 2012; 
- Matjaž Neudauer, Mira Petrovič, Darja Plajnšek, Milena Doberšek (ur.):  Knjižnični 
 kalejdoskop. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 2012; 
- Mira Petrovič: Obiskali smo ohridsko knjižnico: vzpostavljeni prvi stiki s 
 knjižnicami pobratenih mest. V: Štajerski tednik, 8. 6. 2012; 
- Mira Petrovič: Jože Dernikovič, zborovodja in glasbenik. V: Hribi haloški – 
 zborovske skladbe za mešane, moške in ženske zbore. KD Cirkulane, 2012; 
- Darja Plajnšek, članek o obisku Gradske knižnice i čitaonice Metel Ožegović 
 Varaždin v Štajerskem tedniku, 15. 6. 2012; 

      - Božena Kmetec - Friedl: V knjižnici Banske Štiavnice, vzpostavljeni prvi stiki s 
 knjižnicami pobratenih mest. V: Štajerski tednik, 22. 6. 2012; 
      - Melita Zmazek je za Mestno občino Ptuj pripravila tudi prispevek Osebnosti 
 Ptuja in okolice – nekaj pomembnejših obletnic; 
      - Liljana Klemenčič je bila urednica za knjižničarstvo v reviji Mentor. Prav tako je 
 redno objavljala o knjigah, knjižnici in bralni kulturi v rubriki Tednikova 
 knjigarnica v Štajerskem tedniku; 
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      - Tjaša Mrgole - Jukič: uredniško delo Potujočih novic št. 1 in 2, 2012; 
      - Tjaša Mrgole - Jukič: Slovenske potujoče knjižnice v številkah. V Potujoče      
 novice, št. 1 2012; 
      - Tjaša Mrgole - Jukič: Uvodnik. V Potujoče novice, št. 1 in 2, 2012; 

- Tjaša Mrgole - Jukič: Poročilo o izvedbi programa dela Sekcije za PK za leto 
 2012. V Potujoče novice, št. 2, 2012; 
- Tjaša Mrgole - Jukič: Program dela Sekcije za Potujoče knjižnice za leto 2013. V 
 Potujoče novice, št. 2, 2012;  
- Tjaša Mrgole - Jukič: Referat na srečanju potujočih knjižnic Slovenije v  Mariboru 
 6.−8. 9. 2012 z naslovom: Kje smo in kam gremo?;  
- Tjaša Mrgole - Jukič: Državno tekmovanje mladih raziskovalcev ZOTKA; 
- Milena Doberšek: Stoletje ptujskih časopisov v Digitalni knjižnici. V: Štajerski 
 tednik, št. 10, 3. 2. 2012; 
- Milena Doberšek: Le klik do stoletnega arhiva ptujskih časopisov. V: Ptujčan, št. 2, 

29. 2. 2012; 
- Milena Doberšek: Stoletje ptujskih časopisov ter drugo domoznansko gradivo v 

Digitalni knjižnici Slovenije. V: Knjižničarske novice, št. 4/5, april/maj 2012; 
- Milena Doberšek: Dostop do elektronskih virov od doma. V: Štajerski tednik, št. 35, 

4. 5. 2012; 
- Milena Doberšek: Knjižnica v pobratenem Saint-Cyru majhna, a zanimiva in 

prijetna. V: Štajerski tednik, št. 48, 19. 6. 2012; 
- Mag. Matjaž Neudauer: Na obisku knjižnic pobratenih mest: vzpostavljeni prvi stiki s 

knjižnicami pobratenih mest. V: Štajerski tednik, 5. 6. 2012; 
- Mag. Matjaž Neudauer: Branko Goropevšek (1966−2012). V: Knjižničarske novice, 

september 2012; 
- Mag. Matjaž Neudauer: Ptujski knjižničarji gostili predstavnike knjižnic in občin 

mest, ki so pobratena s Ptujem. V: Knjižničarske novice, september 2012; 
- Srečko Vrečar: Knjižnica Sveti Sava v Aranđelovcu: vzpostavljeni prvi stiki s 

knjižnicami pobratenih mest. V: Štajerski tednik, 12. 6. 2012; 
- Robert Filipič: V Burghausnu, srednjeveškem biseru ob reki Salzach: vzpostavljeni 

prvi stiki s knjižnicami pobratenih mest. V Štajerski tednik, 26. 6. 2012. 
 

6.23 Območnost in strokovna pomo č knjižnicam 

V Knjižnici Ivana Potrča v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in s Pravilnikom o osrednjih 
območnih knjižnicah ter skladno s programom dela izvajamo posebne območne naloge za 
območje občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Za izvajanje posebnih območnih 
nalog v letu 2012 smo od Ministrstva za izobraževanje znanost, kulturo in šport prejeli 
69.300,00 EUR. 
 
V Oddelku za razvoj in digitalizacijo smo v sodelovanju s sodelavci, ki delajo na 
posameznih območnih nalogah, v začetku leta 2012 pripravili poročilo o izvajanju 
območnih nalog za preteklo leto. 
 
V okviru izvajanja območnih nalog v letu 2012 smo iz naslova zagotavljanja povečanega in 
zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij, poleg nakupa monografskih 
publikacij, zagotavljali tudi dostop do baz podatkov IUS-Info, IUS-Info Hrvaška, Find-Info, 
GVIN.com in arhiva Večera. Dostop do baz podatkov zagotavljamo tudi za knjižnico 
Ormož.  
 



 

57 

V letu 2011 je bil v sodelovanju z ostalimi slovenskimi območnimi knjižnicami in NUK-om 
vzpostavljen dostop na daljavo do baz podatkov. Preko dostopa na daljavo so lahko člani 
ptujske in ormoške knjižnice dostopali do vseh naročenih baz podatkov, razen do arhiva 
Večera, ker nam ponudnik tega ne dovoljuje.  
 
Dostop na daljavo se je izkazal za zelo učinkovit, saj je uporaba baz podatkov v letu 2012 
močno narasla. 
 
Na področju digitalizacije domoznanskega gradiva smo digitalizirali časopise Pettauer 
Wochenblatt, Pettauer Localazeiger, Pettauer Zeitung in Pettauer Anzeiger.  
 
V okviru nalog območne knjižnice smo knjižnicam območja nudili strokovno pomoč. V 
preteklem letu smo pomagali knjižnici Šolskega centra Ptuj pri vzpostavitvi elektronskega 
obveščanja članov knjižnice. 
 
Novembra 2012 smo se z direktorico Knjižnice Franca Ksavra Meška uskladili glede 
izvajanja območnih nalog v prihodnjem letu. Nato smo za Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport pripravili program izvajanja območnih nalog za leto 2013. 
 
 
Naloge in opravila: 

- Naša knjižnica je že tradicionalno zbirala in obdelovala domoznansko gradivo za 
svoje področje in že ima bogato zbirko gradiva, ki je na voljo tudi njihovim 
uporabnikom.  

- Z redigiranjem baze podatkov CONOR smo skrbeli za to, da so bili 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 z našega področja in jim pomagali razreševati identiteto teh avtorjev.  

- Mira Petrovič se je udeležila sestanka delovne skupine za domoznanstvo 
(5. 12. 2012). 

- Obe zaposleni v Domoznanskem oddelku sta se 21. 9. 2012 udeležili Domfesta v 
Ravnah na Koroškem. Na tem srečanju je bila predstavljena publikacija Materialno 
varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji, pri pripravi katere je kot 
avtorica strokovnega prispevka sodelovala Melita Zmazek. 

- Kamra: zaposleni v Domoznanskem oddelku sta nadaljevali z vnosom  vsebin na 
portal Kamra. Melita Zmazek je od Mire Petrovič v začetku leta prevzela delo 
urednice portala Kamra in se redno udeleževala sestankov urednikov Kamre (23. 
 2. 2012, 20. 6. 2012 in 26. 9. 2012). 

- 3. 2.−6. 3. 2012: v Knjižnici Franca Ksavra Meška je gostovala razstava Matej 
 Slekovec (1846−1903): Zgodovinske razprave in gradiva. 
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7 SAMOSTOJNI PROJEKTI EVROPSKE PRESTOLNICE 
 KULTURE (EPK) 

7.1 Zapuščina 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 
je potekal v okviru projekta Maribor 2012 – Evropska prestolnice kulture, je bila Mira 
Petrovič.  
 
Po zaslugi sodelavcev knjižnice in drugih smo tako uspešno realizirali zastavljene cilje in 
ob koncu projekta javnosti predstavili vzorno urejeno knjižno zbirko, poleg tega pa še 
knjigo, digitalno zbirko, dokumentarni film in razstavo o Štefki Cobelj. 
 
 
Idejna zasnova projekta 
 
V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj smo pripravili dveletni projekt, v okviru katerega smo 
predstavili življenje in delo ter zapuščino naše rojakinje, doma in na tujem poznane 
umetnostne zgodovinarke, dr. Štefke Cobelj. 
 
Na dveh osrednjih dogodkih 5. in 7. junija smo predstavili rezultate našega dela: 
monografijo, digitalno zbirko in razstavo o Štefki Cobelj ter urejeno knjižno zbirko, ki jo je 
zapustila knjižnici. 
 
 
Osnova, na kateri smo oblikovali projekt, je bila povsem praktična potreba, da uredimo in 
omogočimo dostopnost še ene od treh večjih osebnih knjižnih zbirk naših pomembnih 
rojakov, ki jih hranimo v knjižnici. Iz osnovne ideje o obdelavi zbirke je projekt postopno 
prerasel prvotni okvir in dobil večje razsežnosti; v njem se nismo več osredotočali zgolj na 
ureditev knjižne zbirke, ampak smo pozornost posvetili nekdanji lastnici te knjižnice – dr. 
Štefki Cobelj, rojakinji iz Slovenskih goric. Pokazalo se je namreč, da o življenju in delu 
Štefke Cobelj v 20-ih letih po njeni smrti še ni bilo dosti napisanega, prav tako ne o njeni 
obsežni zapuščini, ki jo hranijo ustanove v Celju, Mariboru in na Ptuju. 
 
K sodelovanju pri projektu smo povabili več ustanov, ki hranijo zapuščino Štefke Cobelj: 
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Pokrajinski muzej Celje, Pokrajinski arhiv Maribor in 
Umetnostno galerijo Maribor. K uspehu projekta pa so pomembno prispevali tudi številni 
posamezniki, ki so bili povezani s Štefko Cobelj.   
 
Kdo je bila Štefka Cobelj? 
 
Dr. Štefka Cobelj se je rodila v Oblakih pri Juršincih 18. decembra 1923 v družini z osmimi 
otroki, od katerih pa so štirje umrli že v otroštvu. Starši so želeli, da bi se izučila trgovine in 
kot najstarejša doma prevzela vodenje trgovine z mešanim blagom, medtem ko je sama 
želela predvsem oditi od doma in nadaljevati s šolanjem. Te načrte je pretrgala druga 
svetovna vojna, ko so trgovino ukinili, Štefka Cobelj pa se je pridružila osvobodilnemu 
gibanju in kot partizanka Zora delovala v Majšperku in okolici.  
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Po koncu vojne se je zaposlila v Mariboru, kjer je ob delu obiskovala gimnazijo in 
maturirala leta 1949. Zatem je odšla na študij novinarstva na Novinarsko-diplomatsko šolo 
v Beograd (1950−52), po ukinitvi le-te pa se je preusmerila na Filozofsko fakulteto v 
Beogradu in leta 1958 končala študij umetnostne zgodovine. Doktorat iz umetnostne 
zgodovine je opravila na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1965 s temo Franc Mihael in 
Janez Andrej Strauss v okviru baroka na Slovenskem Štajerskem. Na Filozofski fakulteti v 
Beogradu je študirala tudi etnologijo in leta 1973 študij končala z magistrsko nalogo 
Ivanjica s osvrtom na Moravički kraj. 
 
Po opravljeni diplomi se je zaposlila v Zvezni komisiji za stike s tujino (1958−1962), kjer je 
delala na organizaciji in izmenjavi razstav s tujino. Med letoma 1966 in 1976 je bila 
kustosinja Muzeja sodobne umetnosti v Beogradu, nato pa se je vrnila v Slovenijo in 
postala ravnateljica Pokrajinskega muzeja na Ptuju (1976−1979). V prostorih grajske 
žitnice je uredila Vinarsko zbirko (1976) in zbirko Maske in opravila (1978). Po letu 1980 je 
v sodelovanju s ptujskimi vinarji uredila vinarska zbirko na prostem (1983) in viničarski 
muzej na Gorci (1988), sodelovala pa je tudi pri nastanku etnografske zbirke v gradu 
Velika Nedelja (1986).  
 

Pripravila je več razstav in bila tudi izredno plodna publicistka. Na področju likovne 
umetnosti je pričela raziskovati opus Janeza Mežana in leta 1977 o njem pripravila 
retrospektivno razstavo z obsežnim katalogom. V naslednjih letih je za objavo pripravila 
znanstveno monografijo o Janezu Mežanu, ki pa je ostala v rokopisu. 
 
Na Ptuju je navezala tesne stike z amaterskimi likovnimi ustvarjalci in vsako leto kot 
mentorica sodelovala na likovnih kolonijah, ki so potekale sprva v Majšperku, kasneje pa 
na Gorci ali na Borlu. Najopaznejši dosežek Štefke Cobelj pri delu z ljubiteljskimi likovnimi 
ustvarjalci pa je knjiga Ljubiteljski likovniki Ptuja (1988), ki je bila v času izida ena prvih 
tovrstnih publikacij v Sloveniji. 
 
Knjižnici je Štefka Cobelj z oporoko zapustila bogat knjižni fond, ki ga odlikuje izbor 
slovenske in tuje literature, predvsem s področja umetnostne zgodovine in etnologije, kar 
zbirki zagotavlja visoko informativno vrednost. Zaradi pomena zapuščine dr. Štefke Cobelj 
smo pripravili projekt obdelave in predstavitve zbirke, ki smo ga nadgradili s predstavitvijo 
njene zapuščine v drugih ustanovah in predstavitvijo njenega življenja in dela ter vpliva na 
muzejsko stroko v lokalnem pa tudi v mednarodnem okolju. Projekt je bil vključen tudi v 
Lokalni kulturni program Mestne občine Ptuj za obdobje 2011−2014. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Spominska tabla v sobi z zbirko dr. Štefke Cobelj. 
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Potek projekta 
 
V okviru projekta smo v letu 2011 energijo vlagali predvsem 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.  
 
V tem času smo navezali stike s kulturnimi institucijami, ki so bile neposredno ali posredno 
povezane z življenjem in delom dr. Štefke Cobelj. Te institucije so bile: 
- Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 
- Pokrajinski muzej Celje, 
- Pokrajinski arhiv Maribor, 
- Umetnostna galerija Maribor, 
- Muzej savremene umetnosti Beograd, Srbija,  
 
ter tudi s posamezniki, povezani z življenjem in delom dr. Štefke Cobelj.  
 
Z namenom promocije projekta smo v knjižnici 2. februarja 2012 pripravili tiskovno 
konferenco, izdali promocijski material (podloge za miško in pisarniške bloke ter plakate z 
logotipom EPK in Knjižnice Ivana Potrča Ptuj). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utrinek s tiskovne konference s predstavitvijo projektov EPK. 
 

13. 2. 2012 je vodja projekta Mira Petrovič predstavila projekt za člane Društva 
bibliotekarjev Maribor v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice v Mariboru.  
 
Projekt smo promovirali tudi z intervjuji ter prispevki v Štajerskem tedniku, Ptujčanu, 
Večeru, na Radiu Ptuj, na prireditvah knjižnice, na spletni strani knjižnice ter v številnih 
drugih medijih. Posneta je bila tudi krajša reportaža, ki je bila predvajana na RTV SLO v 
okviru oddaj o projektih EPK. 
 
Katalogizacija knjižne zbirke v sistemu Cobiss 
 
Katalogizacijo gradiva in ureditev osebne knjižne zbirke Štefke Cobelj smo v ptujski 
knjižnici opravili sami, manjši del gradiva v manj znanih jezikih in pisavah pa je bil 
katalogiziran s pomočjo zunanjih sodelavcev. 
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Pri katalogizaciji knjižne zbirke je bilo potrebno določiti in oblikovati strokovni tim za 
izvedbo katalogizacije in postavitve gradiva. Oblikovanju tima je sledil pregled zbirke in 
priprava gradiva za katalogizacijo.  
 
Projekt katalogizacije je zahteval strokovno sodelovanje kar šestih zaposlenih v Knjižnici 
Ivana Potrča Ptuj: Mire Petrovič, Melite Zmazek, Milene Doberšek, Darje Plajnšek, Božene 
Kmetec - Friedl in Jožice Vodopivec. 
 
V urejeni in obdelani zbirki je danes preko 3.053 enot gradiva, predvsem dela s področja 
zgodovine umetnosti, sodobne likovne umetnosti in etnologije. 
 
V njej so zastopani praktično vsi evropski jeziki, najštevilčnejše pa so publikacije v 
srbskem, slovenskem, nemškem, francoskem, angleškem in italijanskem jeziku. 
  
Knjižna zbirka je urejena kot posebna zbirka v tretjem nadstropju knjižnice in si jo je 
možno ogledati po predhodnem dogovoru. Gradivo iz zbirke je bralcem na razpolago v 
čitalnici Domoznanskega oddelka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Knjižna zbirka dr. Štefke Cobelj. 
 

 
Monografija o dr. Štefki Cobelj  
 
Monografijo z naslovom Zapuščina Štefke Cobelj je ustvarilo več avtorjev, ki so z različnih 
zornih kotov predstavili življenje in delo te zanimive ženske. Razdeljena je na več 
vsebinskih sklopov: življenje in delo, zapuščina, bibliografija in spomini. V posebnem 
poglavju so združeni tudi povzetki strokovnih prispevkov v angleškem jeziku. 
 
V prvem delu knjige avtorici Mira Petrovič in dr. Irina Subotić predstavljata življenje in delo 
dr. Štefke Cobelj. Medtem ko je prvi prispevek zasnovan pregledno in se na kratko dotika 
vseh obdobij življenja Štefke Cobelj, obravnava prispevek druge avtorice beograjsko 
obdobje Štefke Cobelj, posebej čas, ki ga je preživela kot kustosinja v Muzeju sodobne 
umetnosti v Beogradu (1965−1975). Dr. Irina Subotić kot nekdanja sodelavka Štefke 
Cobelj zelo zanimivo opisuje takratno jugoslovansko sceno in razmere v kolektivu muzeja, 
katerega del je bila Štefka Cobelj celo desetletje. 
 
Drugi sklop prinaša prispevke o zapuščini Štefke Cobelj, ki jo hranijo v Celju, Mariboru in 
na Ptuju. Mag. Jure Maček, sodelavec Pokrajinskega arhiva Maribor in skrbnik osebnega 
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fonda Štefke Cobelj, predstavlja njeno osebno zapuščino, ki šteje 72 arhivskih škatel in 
sodi med najbolj obsežne osebne fonde v arhivu.  
Andreja Borin, kustosinja v Umetnostni galeriji Maribor, je pripravila pregled likovnih del iz 
zapuščine Štefke Cobelj. Mira Petrovič je ob pomoči sodelavcev celjskega muzeja 
pripravila predstavitev zanimivih zbirk nakita, stekla in keramike ter štajersko in 
izvenevropsko etnološko zbirko, ki jih je Štefka Cobelj podarila Celju.  
 
Melita Zmazek je pripravila predstavitev osebne knjižne zbirke Štefke Cobelj, ki smo jo 
obdelali in uredili kot samostojno čitalniško zbirko. Njen drugi pomemben prispevek pa je 
obsežna osebna bibliografija Štefke Cobelj, ki je prava zakladnica podatkov za vse, ki bi 
želeli še kaj več prebrati ali raziskovati delo Štefke Cobelj.  
 
V zadnjem sklopu knjige objavljamo spominske zapise, v katerih prijatelji, znanci in 
sodelavci opisujejo svoje osebne izkušnje ter spomine na srečanja s Štefko Cobelj. 
Prispevali so jih Jožica Černezel, Marija Hernja Masten, dr. Jože Neudauer, Karel Pečko, 
dr. Danica Purg, Jani Gönc, Rozina Šebetič in Jože Tominšek.  
 
Za pripravo monografije o dr. Štefki Cobelj − raziskovalno delo za avtorski prispevek ter 
uredniško delo je bilo porabljenih 434 delovnih ur. Za lektoriranje in korigiranje publikacije 
je bilo porabljenih 42 delovnih ur. 16 izvodov publikacije smo posredovali tudi Narodni in 
univerzitetni knjižnici kot obvezni izvod. Knjiga obsega 135 strani in je bila natisnjena v 500 
izvodih. 
 
Priprava razstave o dr. Štefki Cobelj 
 
Razstavo o življenju in delu Štefke Cobelj je pripravila Mira Petrovič, na ogled pa je bila od 
7. junija do 31. julija 2012 v razstavišču knjižnice. Obsegala je 14 razstavnih panojev in 8 
vitrin.  
 
Na njej smo poleg arhivskih dokumentov, ki pričajo o življenjski in poklicni poti Štefke 
Cobelj, predstavili tudi različne predmete, ki jih je zbrala med svojim bivanjem v Somaliji in 
na potovanjih po Indiji, Kitajski, Burmi, Mozambiku, Keniji in drugih deželah. Med njimi so 
npr. glasbila iz različnih koncev sveta (hrani Pokrajinski muzej Ptuj Ormož), nakit iz raznih 
dežel, posodje in drugi predmeti iz Afrike (hrani Pokrajinski muzej Celje). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogled razstave o dr. Štefki Cobelj. 
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Eksponati na razstavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabilo na osrednjo slovesnost projekta z odprtjem razstave 7. 6. 2012. 
 
Zgodba o Štefki Cobelj tudi na spletu 
 
Izbrane dokumente iz zapuščine Štefke Cobelj smo digitalizirali in oblikovali v zbirko, ki je 
najširši javnosti dostopna na portalu Kamra (http://www.kamra.si/). Zbirka je oblikovana kot 
zgodba, kjer s pomočjo slike in besede sledimo življenju Štefke Cobelj: od rane mladosti v 
rojstnih Oblakih, preko vojnih let, študija in dela v Beogradu, vrnitve na Ptuj, delovanja v 
Somaliji, vse do njene smrti leta 1989. 
 
Na spletu je dostopna tudi monografija o Štefki Cobelj, ki je v digitalni obliki objavljena na 
portalu Digitalna knjižnica Slovenije (http://www.dlib.si/). Za pripravo in vnos digitalnih 
vsebin na portal Kamro je bilo porabljenih 40 delovnih ur. 
 
Osrednja prireditev 
 
Na osrednji prireditvi, ki je potekala 7. 6. 2012, smo v prostorih knjižnice predstavili 
rezultate projekta in odprli razstavo o Štefki Cobelj, s kulturnim programom pa smo se 
skupaj s številnimi prijatelji in nekdanjimi sodelavci poklonili njenemu spominu.   
 
Na povabilo knjižnice se je prireditve udeležila tudi eminentna gostja dr. Irina Subotić iz 
Beograda (Srbija), ki je bila vrsto let tesna strokovna sodelavka dr. Štefke Cobelj.  
 
Knjižnica Ivana Potrča je poskrbela za kakovosten in dobro pripravljen program prireditve, 
prav tako pa tudi za dobro počutje vseh sodelujočih na projektu, nastopajočih na prireditvi 

http://www.kamra.si/
http://www.dlib.si/
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ter obiskovalcev prireditve. Osrednje slovesnosti ob predstavitvi projekta o dr. Štefki Cobelj 
se je udeležilo preko 200 obiskovalcev. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Uvodni nagovor direktorja Knjižnice. 

 

Za izvedbo kulturnega programa ob osrednji slovesnosti sta bili izvajalcem izplačani 
avtorski pogodbi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Utrinek iz programa prireditve z igralko Ivo Krajnc ter  

glasbenikoma Stanetom Hebarjem in Primožem Roškerjem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jožica Černezel, sestra Štefke Cobelj, in dr. Irina Subotić na ogledu razstave. 
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Odzivi v medijih 
 
Projekt je bil v lokalni in javnosti zelo dobro sprejet, posamezne aktivnosti pa so pritegnile 
številne slovenske medije.  
 
Tako so o dogodkih poročali v časopisih Štajerski tednik, Večer in Ptujčan, na radijskih 
postajah Radio Slovenija − Val 202 in Slo 1, Radio Maribor, na Radiu Ptuj  ter v poročilih in 
oddajah na RTV Slo in TV Maribor. 
 
V okviru projekta smo o Štefki Cobelj posneli tudi kratki dokumentarni film v produkciji 
Tinčka Ivanuša. 
 
V delo na projektu smo zaposleni vložili skupaj 2054 ur dela. 
 

Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno so delovanje 

Vodja projekta Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sodelovanje, ki poteka v 
okviru projekta Maribor 2012 – Evropska prestolnice kulture, je bil mag. Matjaž Neudauer. 
 
 
Vsebinski cilji tega projekta so bili: 

- 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 so bili:  

- 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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Knjižnice pobratenih mest. 
 
Na Ptuju so se srečali predstavniki sedmih knjižnic iz sedmih različnih mest in držav in 
skupaj pripravili publikacijo z razstavo ter tako predstavili knjižnice pobratenih mest kot 
sodobna kulturno-informacijska središča, s poudarkom na njihovih zgodovinsko-razvojnih 
posebnostih, knjižnih dragocenostih, umeščenosti knjižnic v lokalno skupnost in izmenjavi 
dobrih praks. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uvodni govor direktorja Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. 
 
Ptuj je pobraten z naslednjimi šestimi evropskimi mesti: 
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aran%C4%91elovac&action=edit&redlink=1 
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Srbija), 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica 
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Slova%C5%A1ka), 
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Burghausen&action=edit&redlink=1 
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija), http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-
Cyr-sur-Loire&action=edit&redlink=1 (http://sl.wikipedia.org/wiki/Francija), 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ohrid (http://sl.wikipedia.org/wiki/Makedonija) in 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vara%C5%BEdin (http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka). 
S sodelovanjem s pobratenimi mesti je Ptuj okrepil medsebojno razumevanje, prijateljstvo 
in kulturni dialog različnih lokalnih skupnosti in njihovih prebivalcev. 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aran%C4%91elovac&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srbija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slova%C5%A1ka
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Burghausen&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Cyr-sur-Loire&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Cyr-sur-Loire&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Francija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ohrid
http://sl.wikipedia.org/wiki/Makedonija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vara%C5%BEdin
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka
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Zastave vseh sodelujočih držav in institucij pri projektu. 
 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je s projektom povezovanja knjižnic pobratenih mest 
sodelovala pri uresničevanju začrtanih evropskih smernic. V okviru projekta je izdala 
skupno publikacijo in pripravila razstavo sedmih knjižnic pobratenih mest. Projekt je bil 
vključen tudi v Lokalni program Mestne občine Ptuj za obdobje 2011−2014. 
 
V letu 2012 je veččlanska delegacija Knjižnice Ivana Potrča Ptuj obiskala vse sodelujoče 
knjižnice z namenom tesnejše navezave stikov med knjižnicami. Obiskanim knjižnicam je 
predstavila enotne smernice za pripravo predstavitve v načrtovani publikaciji in na razstavi 
ter tako promovirala projekt EPK 2012.  
 
V septembru 2012 je na Ptuju potekalo srečanje vseh knjižnic pobratenih mest. Srečanje 
je bila tudi dobra iztočnica in pobuda za razvoj nadaljnjega trajnega mreženja in 
sodelovanje med knjižnicami pobratenih mest Ptuja s knjižnicami, ki se bodo v partnerstvo 
mest šele pridružile, ali pa bodo udeležene v projektu Evropska prestolnica kulture nekoč v 
prihodnosti.  
 
Pomemben dejavnik trajnosti projekta je tudi identifikacija pobratenih mest, s katerimi 
sodelujejo mesta ali knjižnice, ki sta jih mesto Ptuj oz. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj povabila 
k sodelovanju.  
 
V okviru projekta je bila izdana večjezična publikacija s predstavitvijo sedmih knjižnic 
pobratenih mest, prav tako je bila pripravljena tudi razstava o knjižnicah in njihovih lokalnih 
skupnostih v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.  
 
Publikacija je kompleksen in razširjen prikaz vseh pobratenih knjižnic, ki so sodelovale v 
projektu. Vsaka knjižnica je prejela 40 izvodov publikacije, s katero bo lahko v domačem 
okolju promovirala uresničene cilje in ideje projekta. 16 izvodov publikacije smo 
posredovali tudi Narodni in univerzitetni knjižnici kot obvezni izvod. Razstava in publikacija 
sta pomembno prispevali h krepitvi medsebojnega sodelovanja, razumevanja in kulturnega 
dialoga med pobratenimi mesti. 
 
V delo na projektu smo zaposleni vložili skupaj 1834 ur dela. 
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Publikacija Knjižnični kalejdoskop. 
 

Tiskovna konferenca 
 
Z namenom promocije projekta smo v knjižnici 2. februarja 2012 pripravili tudi tiskovno 
konferenco, izdali promocijski material (podloge za miško in pisarniške bloke ter plakate z 
logotipom EPK in Knjižnice Ivana Potrča Ptuj). 
 

13. 2. 2012 je vodja projekta mag. Matjaž Neudauer predstavil projekt za člane Društva 
bibliotekarjev Maribor v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice v Mariboru. Projekt smo 
promovirali tudi z intervjuji ter prispevki v Štajerskem tedniku, Ptujčanu, Večeru, na Radiu 
Ptuj, na prireditvah knjižnice, na spletni strani knjižnice ter v številnih drugih medijih. 
 
Obisk Nacionalne ustanove – Biblioteka Grigor Prlic ev iz Ohrida (Makedonija) 
 
Knjižnico Ivana Potrča Ptuj so v Ohridu in Aranđelovcu v času od 18. do 21. marca 2012 
predstavljali direktor knjižnice mag. Matjaž Neudauer, Mira Petrovič, Srečko Vrečar in 
Darja Plajnšek.  
 
Po programu so se knjižničarji najprej ustavili na občini v Ohridu, kjer jih je sprejel 
predsednik občinskega sveta Duško Jakovčeski. Po predstavitvi namena našega obiska in 
izmenjavi promocijskih gradiv, sta sledila predstavitev in ogled Ohridske knjižnice, ki je 
nacionalna ustanova in se imenuje po makedonskem pesniku in jezikoslovcu Grigorju 
Prličevemu (1830−1893). 
 
Direktorica knjižnice v Ohridu je Aleksandra Belevska. Knjižnica zaposluje 14 ljudi, hrani 
pa okrog 106.000 enot gradiva. Ogledu je sledila seznanitev z njihovim načinom dela. O 
obisku ptujskih knjižničarjev sta poročala tudi Ohrid news ter Ohrid Press. 
 
Obisk Narodne biblioteke Sveti Sava iz Aran đelovca (Srbija) 
 
Knjižnica Sveti Sava je pred tremi leti praznovala 140-letnico delovanja in je najstarejša 
institucija v mestu. Delo v knjižnici je ptujski delegaciji predstavila v. d. direktorice Danijela 
Milovanović. 
 
Knjižnica ima 3 oddelke, in sicer oddelek, ki skrbi za nabavo in obdelavo knjig, oddelek za 
delo z bralci, od leta 2000 pa imajo tudi domoznanski oddelek. 
 
Po besedah pomočnice predsednika občine Jasmine Krsmanović, ki je predstavnike 
ptujske knjižnice (direktor mag. Matjaž Neudauer, Mira Petrovič, Srečko Vrečar in Darja 
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Plajnšek) sprejela na občini, pa si na lokalni ravni želijo tako kulturnega, gospodarskega in 
turističnega napredka, zato v projektu Knjižnice pobratenih mest vidijo lepo priložnost 
koristnega in dobrodošlega sodelovanja. Ob našem obisku je knjižnico obiskala tudi Tv 
Šumadija, ki je posnela daljši prispevek o namenu obiska in projektu EPK 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utrinek iz otvoritvene slovesnosti. 
 

Obisk Bibliotheque Municipale George Sand iz Saint-C yr-sur-Loire (Francija) 
 
V času od 28. do 30. 3. 2012 so obiskale knjižnico Bibliothèque municipale George Sand v 
pobratenem mestu Saint-Cyr-sur-Loire Marina Jurgec, Milena Doberšek in Tanja 
Osterman Renault. Sprejela jih je direktorica knjižnice v Saint-Cyr-sur-Loiru Annick 
Gasnault. 
 
 
Knjižnica George Sand ima svoje prostore v pritličju stanovanjskega bloka. Po velikosti in 
količini gradiva je prilagojena potrebam prebivalcev in okolja, v katerem deluje. Ima 
prostorsko in vsebinsko ločen oddelek za odrasle in mladino. Knjižni fond obsega 27.000 
enot gradiva, predvsem leposlovje ter v znatno manjšem obsegu strokovno gradivo.  
 
Posebno pozornost posvečajo osebam s slabšim vidom, saj imajo na posebnih knjižnih 
policah približno 1.000 knjig, ki so tiskane z večjimi črkami. Na posebnih knjižnih policah 
predstavljajo knjižne novosti ter izbrano gradivo na določeno aktualno temo. 
 
Knjižnica je odprta šest dni v tednu. V knjižnici je zaposlenih šest oseb. 
 
O projektu EPK in obisku predstavnikov Knjižnice Ivana Potrča Ptuj v Saint-Cyr-sur-Loire 
je poročal tudi časopis La Nouvelle République: 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Contenus/Articles/2012/04/03/Deux-bibliothecaires-
slovenes-en-visite 
 
Obisk Mestske knižnice Banská Štiavnica iz Banske Šti avnice (Slovaška) 
 
Direktorica Mestske knižnice v Banski Štiavnici Viera Luptakova je 2. 4. 2012 sprejela 
predstavnike ptujske knjižnice. Ptujsko knjižnico so zastopali Božena Kmetec - Friedl, 
Kristian Radej in Bojan Petek. Mestska knjižnica opravlja svoje naloge za 10.000 
prebivalcev Banske Štiavnice.  
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V knjižnici so zaposlene tri delavke. Knjižnica obratuje štiri dni v tednu in ima zalogo 
20.000 enot knjižničnega gradiva.  
 
Banská Štiavnica je staro rudarsko mesto in je bila zaradi izjemno ohranjenega 
srednjeveškega mestnega jedra 11. decembra 1993 vpisana na UNESCO-v seznam 
svetovne dediščine. 
 
Predstavniki naše knjižnice so se srečali tudi z županjo Banske Štiavnice Nadezdo 
Bibiakovo.  
 
O projektu EPK in obisku predstavnikov Knjižnice Ivana Potrča Ptuj so poročali tudi na 
uradni spletni strani Banske Štiavnice: 
http://www.banskastiavnica.sk/o-meste/2259-fotoreportaz-prijatie.html 
 
Obisk Gradske knjižnice i čitaonice Metel Ožegovi ć iz Varaždina (Hrvaška) 
 
Predstavnika naše knjižnice v Varaždinu sta bila mag. Matjaž Neudauer in Darja Plajnšek. 
Sprejeli so ju direktor knjižnice v Varaždinu Mario Šoštarić, vodja službe za razvoj mreže 
Jasminka Štimac ter predsednica varaždinskega književnega društva Nada Rukav 
Bogojević. 
 
Knjižnica v Varaždinu je dobila ime po Metelu Ožegoviću, baronu in politiku, ustanovitelju 
čitalnice v Varaždinu leta 1838, ki je idejno ter finančno podpiral tudi ustanovitev šole. 
 
Knjižnica deluje na treh lokacijah; oddelek za odrasle je osrednji del knjižnice in se nahaja 
v prostorih Hrvaškega narodnega gledališča, mladinski oddelek ima svoje prostore od leta 
1858 v vili Bedeković, tretja lokacija pa je skladišče.  
 
Knjižnica Metel Ožegović ima 21 zaposlenih in okrog 200.000 enot gradiva.  
 
Hrvaški kolegi so v projektu povezovanja knjižnic pobratenih mest prepoznali veliko 
priložnost medsebojnega povezovanja, predvsem pa velik potencial tudi v predstavitvi in 
promociji pomembnih lokalnih osebnosti tudi širše.  
 
Obisk Stadtbibliotheke Burghausen iz Burghausna (Nem čija) 
 
Mestno knjižnico Burghausen sta 11. in 12. aprila 2012 obiskala mag. Matjaž Neudauer in 
Robert Filipič. 
 
V mestni knjižnici je predstavnika ptujske knjižnice sprejela vodja knjižnice, gospa Christin 
Moll. Po izmenjavi promocijskih daril je direktor ptujske knjižnice predstavil namen in 
pomen obiska. Direktorica knjižnice je predstavnikoma ptujske knjižnice razkazala 
knjižnico ter predstavila njeno delovanje. Knjižnica v Burghausnu zaposluje 3 redne in 4 
delno zaposlene knjižničarje. Svojim bralcem pa nudi okrog 45.000 enot gradiva. 
Knjižnica se nahaja v starem mestnem jedru in zaseda dve nadstropji; ima oddelek za 
odrasle (tudi dostop do interneta) in za mladino ter svojim bralcem nudi bogat kulturni 
program in različne aktivnosti za mlade bralce. 
 
Predstavnika ptujske knjižnice je sprejel tudi župan Burghausna, gospod Hans Steindl. 
 
Glede na odzive v vseh knjižnicah smo se prepričali, da so bili obiski ne le prijetna in 
dobrodošla izkušnja, temveč tudi vzpodbudna napoved koristnega bodočega sodelovanja. 

http://www.banskastiavnica.sk/o-meste/2259-fotoreportaz-prijatie.html
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O obiskih knjižnic smo poročali tudi v Štajerskem tedniku. O omenjeni tematiki je bilo 
objavljenih 7 člankov.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Utrinek iz otvoritvene slovesnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabilo na dogodek. 
 

Publikacija pobratene knjižnice  
 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je poskrbela za uspešno izvedene aktivnosti povezane s 
publikacijo pobratenih knjižnic. Avtorji besedil v publikaciji so: mag. Matjaž Neudauer, 
Danijela Milovanović, Annick Gasnault, Christin Moll, Katarína Kissová, Viera Luptákova, 
Jasminka Štimac, Aleksandra Belevska, Tode Ilievski.  
 
Publikacija obsega 161 strani in vsebuje tudi fotografije. Za jezikovni pregled slovenskih 
besedil je poskrbela Darja Plajnšek, za jezikovni pregled angleških besedil pa Mojca 
Neudauer. Publikacija je izšla v nakladi 800 izvodov. 
 
 
Na razstavi, ki je bila postavljena v razstavišču knjižnice, so bili v steklenih vitrinah 
razstavljeni številni zanimivi in posebni eksponati iz pobratenih mest, prav tako pa tudi 
drugi plakati in slike ter informacije v zvezi s pobratenimi mesti. 
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Ogled razstave.  

 

Skrajno desno: Slavnostni govornik dr. Božo Cerar, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve. 
 

 
Na osrednji prireditvi, ki je potekala na dvorišču knjižnice, so nastopili številni znani ptujski 
umetniki z dramskimi vložki: Helena Peršuh, Vojko Belšak, Igor Samobor in Nešo Tokalić.  
 
Ob osrednji prireditvi sta nastopila tudi pevec Alfonz Kodrič s spremljavo Olge Pečeny na 
klavirju.  
 
Za popestritev glasbenega programa pa je poskrbela tudi vokalna skupina Cantilena.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utrinek s prireditve. 
 

Gostje so si ogledali muzejske zbirke na ptujskem gradu in se seznanili z bogato 
zgodovino in kulturo mesta Ptuja, obiskali pa smo tudi knjižnico Minoritskega samostana, 
ki prav tako kot Knjižnica Ivana Potrča Ptuj hrani številne dragocene knjižne raritete.  
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Ogled muzejskih zbirk na ptujskem gradu. 
 
Z velikim zanimanjem so si gostje ogledali tudi Puhov muzej v Sakušaku, saj večina Puha 
pozna, niso pa vedeli, da izvira iz naših krajev. Juršince nam je predstavil župan Alojz 
Kavčič. 
 

 
 

Ogled Puhovega muzeja v Sakušaku. 
 

Predstavnike knjižnic in občin pobratenih mest ter vse odgovorne pri projektu je v Mestni 
hiši sprejel tudi župan Mestne občine Ptuj dr. Štefan Čelan. 
 

 
 

Sprejem pri županu Mestne občine Ptuj dr. Štefanu Čelanu. 
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Odzivi v medijih 
 
Projekt je bil v lokalni in javnosti zelo dobro sprejet, posamezne aktivnosti pa so pritegnile 
številne slovenske medije.  
 
Tako so o dogodkih poročali v časopisih Štajerski tednik, Večer in Ptujčan, na radijskih 
postajah Radio Slovenija − Val 202 in Slo 1, Radio Maribor, na Radiu Ptuj ter v poročilih in 
oddajah na RTV Slo in TV Maribor. 
 
V okviru projekta Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sodelovanje smo 
posneli tudi film o osrednji prireditvi na dvorišču knjižnice v produkciji Tinčka Ivanuše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprejem pri županu Mestne občine Ptuj dr. Štefanu Čelanu. 
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8 ZAKLJU ČNA OCENA 

Leto 2012 je bilo za knjižnico eno najuspešnejših. Zaradi vseh uspešnih, prepoznavnih in 
pomembnih dogodkov ga lahko postavimo ob bok prelomnim letom v njeni zgodovini. Letu 
1969, ko je knjižnica dobila svoje prostore v Minoritskem samostanu, in letu 2000, ko so se 
vsi oddelki knjižnice združili pod isto streho v Malem gradu. 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 4,54 % ter transakcije, saj so 
se le-te povečale za 5,9 %. 
 
V letu 2012 smo po večletnih temeljitih pripravah uspešno izpeljali tudi oba velika in 
zahtevna projekta v sklopu evropske prestolnice kulture: Zapuščina dr. Štefke Cobelj in 
njen pomen v svetovni kulturni dediščini ter Knjižnice pobratenih mest in njihovo 
medkulturno sodelovanje. 
 
V knjižnici smo kljub vsemu uspeli nabaviti tudi nekaj nove tehnološke opreme. Sproti smo 
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 pa tudi tujine in gostili številne 
eminentne goste. 
 
Leto 2013 pa prinaša nove izzive. Kako se bomo z njimi soočili, pa bomo zapisali v 
poročilu za naslednje leto. 
 
 
Številka: 90/2013 Direktor: 
Ptuj, 12. februar 2013 mag. Matjaž Neudauer 
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9 ZBIRNE TABELE STATISTI ČNIH PODATKOV 

2 
1. Formalna izobrazbena struktura redno zaposlenih za  nedolo čen čas: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Prirast gradiva po oddelkih  
 

Oddelek Prirast 
Študijski oddelek 8.363 
Mladinski oddelek 2.685 
Potujoča knjižnica 2.740 
Domoznanski oddelek 378 
SKUPAJ 14.166  

 

 
3. Prirast gradiva po vrstah gradiva in na činu nabave 
 

 Nakup Obvezni Dar Zamena Stari fond Drugo Lastna 
izdaja 

SKUPAJ 

Monografsko 9.115 1.921 487 85 263 0 17 11.888 
Serijsko      390    343 102 0  109 0 1  945 
Neknjižno 913  312      39     17   40   0 12  1.333 
SKUPAJ 10.418  2.576 628 102 412 0 30 14.166 

 

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

Formalna izobrazbena struktura
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4. Primerjava prirasta gradiva po letih 
 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 

Prirast gradiva 17.368 17.622 15.686 15.315 
18.175 

14.166 
14.848 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Primerjava zaloge gradiva po oddelkih po letih 
 

Oddelek / Leto 2008 2009 2010 2011 2012 
Študijski oddelek 168.948 176.210 183.032 189.162 197.024 
Mladinski oddelek 59.258 59.429 61.628 56.790 59.143 
Potujoča knjižnica 42.244 44.185 46.361 49.168 48.996 
Domoznanski oddelek 11.493 12.531 13.345 16.459 17.839 
SKUPAJ 281.943  292.355 304.366 311.579 323.002 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2008 2009 2010 2011 2012

Študijski oddelek

Mladinski oddelek

Potujo ča knjižnica

Domoznanski
oddelek

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2008 2009 2010 2011 2012



 

78 

6. Članstvo v knjižnici 
 
Kategorija članstva Število članov 
Zaposleni 2.559 
Študenti 1.363 
Srednješolci 1.384 
Osnovnošolci 3.042 
Predšolski otroci 760 
Ostali 3.637 
SKUPAJ 12.745  
 
 
 
 
 
 
 
7. Aktivni člani 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Status Oddelek Število  
Študijski oddelek 7.060 
Mladinski oddelek 3.936 
Potujoča knjižnica 1.569 

Aktivni člani  

Domoznanski oddelek    180 
 SKUPAJ 12.745  

Delež aktivnih članov po kategorijah bralcev

Ostali
28%
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11%
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8. Novi člani 
 
Status Oddelek Število  

Študijski oddelek 686 
Mladinski oddelek 378 
Potujoča knjižnica 214 

Novi člani  

Domoznanski oddelek 1 
 SKUPAJ 1.279  
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9. Obisk v knjižnici (v sistemu COBISS) 
 
Oddelek Obisk 
Študijski oddelek 111.556 
Mladinski oddelek 34.896 
Potujoča knjižnica 11.124 
Domoznanski oddelek 580 
SKUPAJ 158.156  
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9.1 Skupni obisk v knjižnici  
 

Obisk v knjižnici Število 
obiskovalcev  

Izposoja (zabeležen obisk v sistemu COBISS) 158.156 
Dodatni obisk, ki ga merimo ročno v Potujoči knjižnici in Domoznanskem 
oddelku 

10.676 

Obisk bibliopedagoških ur, vodenih ogledov ipd. 2.762 
Pravljice z jogo  346 
Projekt Rastem s knjigo 905 
Obisk razstav, literarnih večerov 2.990 
Obisk internet klepetalnice 8.640 
SKUPAJ 184.475 

 
 
9.2 Skupni obisk v knjižnici – primerjava po letih 
 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 
Skupni obisk  147.793 155.058 160.923 176.486 184.475 
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10. Izposoja gradiva 
 
 

Oddelek Monografske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije SKUPAJ 

Študijski oddelek 527.537 25.388 25.392 578.317 
Mladinski oddelek 232.856 15.408 950 249.214 
Potujoča knjižnica 78.518 8.823 2.773 90.114 
Domoznanski oddelek 1.556 72 2.766 4.394 
SKUPAJ 840.467  49.691 31.881 922.039 
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10.1 Primerjava transakcij  
 

Oddelek Transakcije 2011 Transakcije 2012 
Študijski oddelek 552.767 578.317 
Mladinski oddelek 235.684 249.214 
Potujoča knjižnica 78.704 90.114 
Domoznanski oddelek 5.208 4.394 
SKUPAJ 870.632  922.039 
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10.2 Primerjava transakcij po kategorijah članov za zadnji dve leti: 
 

Kategorija članov Število 
transakcij 2011  

Število 
transakcij 2012  

Zaposleni 238.464 259.722 
Študenti 129.539 125.951 
Srednješolci 88.584 81.602 
Osnovnošolci 176.790 173.580 
Predšolski otroci 77.270 89.501 
Upokojenci 35.488 39.812 
Nezaposleni 60.025 60.187 
Ostali 64.427 91.684 
SKUPAJ 870.632  922.039 
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10.3 Transakcije glede na UDK gradiva 
 
 

UDK vrstilec Število 
transakcij 

0 Splošno 36.774 
1 Filozofija. Psihologija 44.549 
2 Verstva. Teologija 7.078 
3 Družbene vede 79.881 
5 Naravoslovne vede. Matematika 34.833 
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 85.681 
7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 67.228 
81 Jezikoslovje. Filologija 24.327 
82 Književnost 488.956 
82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika 5.155 
9 Geografija. Biografija. Zgodovina 32.745 
Drugo  14.832 
SKUPAJ 922.039 
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10.4 Transakcije leposlovnega in strokovnega knjižni čnega gradiva  
 

Vrsta gradiva Leposlovje Strokovna 
literatura SKUPAJ 

Skupno število transakcij gradiva 488.956 433.083 922.039 
 

488.956; 53%

433.083; 47%

Leposlovje

Strokovna literatura

 
10.5 Transakcije gradiva v slovenskem in v tujih je zikih  
 

Vrsta gradiva Slovenski jezik Tuj jezik SKUPAJ 
Skupno število gradiva 861.163 60.876 922.039 

 

861.163; 93%

60.876; 7%

Gradivo v slovenskem jeziku

Gradivo v tujem jeziku
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11. Gibanje članstva v preteklih letih 
 

Leto Člani  Novi člani  
2005 12.821 1.439 
2006 13.263 1.367 
2007 14.182 1.261 
2008 13.026 1.425 
2009 13.555 1.617 
2010 13.465 1.896 
2011 13.304 1.549 
2012 12.745 1.279 
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12. Gibanje obiska in izposoje v preteklih letih 
 

Leto Obisk vezan 
na izposojo Transakcije  

2005 115.612 647.253 
2006 119.316 677.956 
2007 117.330 669.052 
2008 125.487 698.722 
2009 136.546 769.969 
2010 141.482 814.211 
2011 151.108 870.632 
2012 158.241 922.039 
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13. Pregled prejetih in porabljenih finan čnih sredstev za nakup knjižni čnega gradiva:  
 

Financerji Prejeta sredstva 
s prenosom 

Porabljena 
sredstva Prenos v 2013 

Min. za izob, 
znanost, kulturo 

65.340,35 65.340,35 0,00 

MZK-Območnost 12.583,92 12.583,92  0,00 

Občina Destrnik 9.087,79 8.795,76 292,03 

Občina Dornava 10.597,99 9.078,50 1.519,49 

Občina Gorišnica 4.718,94 4.636,88 82,06 

Občina Cirkulane 1.620,81 1.550,28 70,53 

Občina Hajdina 9.120,38 7.886,97 1.233,41 

Občina Juršinci 5.946,56 5.067,36 879,20 

Občina Kidričevo 5.936,57 5.812,59 123,98 

Občina Majšperk 7.491,06 6.525,61 965,45 

Občina Markovci 14.741,56 13.045,04 1.696,52 

Občina Podlehnik 6.565,74 6.364,85 200,89 

Občina Ptuj 66.286,55 52.736,74 13.549,81 

Občina Sv. Andraž 1.629,38 1.529,74 99,64 

Občina Trnovska vas 4.286,91 3.927,31 359,60 

Občina Videm 7.871,29 7.232,73 638,56 

Občina Zavrč 3.111,33 2.826,85 284,48 

Občina Žetale 1.755,13 1.739,21 15,92 

KIP(lastna sredstva) 490,38 460,70 29,68 

SKUPAJ : 239.182,64 217.141,39 22.041,25 
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14. Statistika uporabe digitaliziranega gradiva KIP  na portalu Kamra v letu 2012: 
 

Ogledi  2011 2012 Prirast v % 
Digitalne zbirke 4.535 8.448 186,28 
Novice 394 1.149 291,62 
MME 6.228 6.635 106,53 
SKUPAJ 11.157 16.232 145,48 

 
 
 
 
15. Statistika digitaliziranega gradiva KIP na port alu dLib v letu 2012: 
 
Uporaba digitalnih vsebin na portalu dLib je v primerjavi z letom prej narasla v povprečju po posameznih parametrih za 190,08 %. 
 

 2011 2012 Prirast v %  
Gradivo KIP v dLib skupaj 15.756  17.021  108,02 
Novo gradivo KIP v dLib 679  1.345  198,08 
Ogled metapodatkov 19.629 35.075 187,68 
Vpogled v vsebino 74.615 198.887  266,55 
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PRILOGA 1: Ra čunovodsko poro čilo KIP Ptuj za obdobje 
 1. 1. 2012 − 31. 12. 2012 
 
 
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 1. 1. 2012 do 
31. 12. 2012. 
 
 
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. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/2012) 
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 
                                                                         2012                            2011 
 
SREDSTVA   
A) Dolgoro čna sredstva in sredstva 
     v upravljanju                                 2.447 .532                  2.574.285 
___________________________________________________________________ 
- neopredmetena dolgoročna sredstva  
- opredmetena osnovna sredstva                2.310.774   2.461,241 
 
B) Kratkoro čna sredstva 136.758 113.044 
___________________________________________________________________  
 
- denarna sredstva v blagajni 567 846 
- dobro imetje pri bankah 65.855 42.042 
- kratkoročne terjatve do kupcev 364 115 
- dani predujmi 626 1.435 
- kratkoročne terjatve do uporabnikov 60.222 60.098 
- druge kratkoročne terjatve 7.483 7.049 
- aktivne časovne razmejitve 1.641 1.459 
 
AKTIVA SKUPAJ   2.584.289 2.687.329 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
 
A) Kratkoro čne obveznosti in pasivne 
     časovne razmejitve 149.745 125.114 
___________________________________________________________________ 
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih 66.804   68.194 
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 47.707 20.067 
- kratkoročne obveznosti iz poslovanja 12.996 13.105 
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov 197 81 
- pasivne časovne razmejitve 22.041 23.667 
 
 
B) Lastni viri in dolgoro čne obveznosti   2.434.544 2.562.215 
___________________________________________________________________ 
- dolgoročne pasivne časovne razmejitve 688 1.140 
- obveznosti za opr. in neopr. o s.       2.432.927 2.559.525 
- presežek prihodkov nad odhodki  929 1.550 
 
   
 
 
 
PASIVA SKUPAJ 2.584.289 2.687.329 
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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. 2012 znaša 2.447.532 €. Nominalna vrednost knjižničnega 
gradiva konec leta 2012 znaša 3.362.662 €. 
 
B) Kratkoro čna sredstva 
 
Denarna sredstva v blagajni so usklajena s sklepom o višini blagajniškega 
maksimuma, ki znaša 567,14 €. Dobroimetje pri banki oz. na žiro računu je imel 
zavod na dan 31. 12. 2012 v višini 65.854,51 €. 
Terjatve do kupcev v višini 363,52 € izhajajo iz računov in pogodb, sklenjenih v 
decembru 2012, torej izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi 
plačane. 
Dani predujmi v višini 625,83 € so plačila dobaviteljem za knjižnično gradivo, ki bo 
dobavljeno v januarju 2013. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov so terjatve do občin v skladu s pogodbami o 
sofinanciranju dejavnosti, katerih je na dan 31. 12. 2012 bilo 60.222,45 €. Druge 
kratkoročne terjatve v višini 7.483,03 € so terjatve do Zavoda za zaposlovanje in 
državnih inštitucij − refundacije boleznin in plačilne kartice. 
Aktivne časovne razmejitve 1.641,15 € 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 66.803,96 € so obveznosti za plače 
december 2012, ki bodo poravnane 4. 1. 2013, in plače za JD, ki bodo poravnane 15. 
1. 2013. Za kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 47.707,45 € velja, da bodo 
poravnane tekom januarja in februarja 2013, odvisno od roka zapadlosti plačila. 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za dohodnino, prispevke in druge prejemke ter 
prehrano, prevoz na delo, kilometrino, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja 
so znašale 12.995,67 €. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov so obveznosti do 
drugih knjižnic za izposojene knjige in zavarovalnice za povrnitev škode v znesku 
197,10 €. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 22.041,25 € 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   2.432.927 €               
Presežek prih.   929 € 
Skupaj : 2.433.856 € 
 
 
 
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 2012 
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 2012 je celotna amortizacija znašala 142.879,71 €, od tega je bila v znesku 
128.600,621 € pokrita v breme sredstev, prejetih v upravljanje, in 14.279,29 € v 
breme lastnih sredstev. 
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Nakup knjižničnega gradiva je bil v letu 2012 osnovni vir pridobivanja in 
dopolnjevanja knjižničnega gradiva poleg prejetih darov in obveznih izvodov. V letu 
2012 smo prejeli 239.182,64 € za nakup gradiva. Iz leta 2011 smo v leto 2012 
prenesli 23.666,92 €. Za celoten nakup knjižničnega gradiva smo v letu 2012 porabili 
217.141,39 €. V leto 2013 prenašamo 22.041,25 €. 
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PRIHODKI IN ODHODKI OD 1. 1. 2012 DO 31. 12. 2012 
 
 

 1 2 3   

Naziv Realizacija 
2012 

Plan 
2012 

Realizacija  
2011 

Indeks  
1/2 

Indeks 
1/3 

PRIHODKI OBČIN 880.191 880.191 887.657 100 99,15 
Ptuj 555.467 555.467 564.198 100 98,45 

Destrnik 20.019 20.019 20.066 100 99,77 

Dornava                           22.167 22.167 21.797 100 101,70 

Gorišnica 20.013 20.013 19.935 100 100,40 

Hajdina 24.825 24.825 24.247 100 102,39 

Juršinci 18.707 18.707 18.707 100 100,00 

Kidričevo 52.681 52.681 53.807 100 97,91 

Majšperk 29.211 29.211 28.023 100 104,24 

Markovci 30.133 30.133 30.823 100 97,77 

Podlehnik 14.998 14.998 15.539 100 96,52 

Sveti Andraž 4.231 4.231 3.967 100 106,67 

Trnovska vas 10.195 10.195 10.007 100 101,88 

Videm 40.176 40.176 39.474 100 101,78 

Zavrč 11.875 11.875 11.620 100 102,20 

Žetale 10.013 10.013 9.967 100 100,40 

Cirkulane 15.480 15.480 15.480 100 100,00 

PRIHODKI – EPK 2012 28.500 28.500 0 100 0 
JAVNA DELA OB ČINE 4.803 7.800 5.270 61,57 91,13 
Javna dela občine 4.803 7.800 5.240 61,57 91,13 
JAVNA DELA ZAVOD ZA 
ZAPOSLOVANJE 15.682  16.050 24.707 97,70 63,47 

Javna dela Zavod za 
zaposlovanje 15.682 16.050 24.707 97,70 63,47 
SREDSTVA ZAVODA ZA 
ZAPOSLOVANJE 156  150 74 104,00 210,81 
Zavod za zaposlovanje − 
zdravniški pregled 156 150 74 104,00 210,81 
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 1 2 3   

  Naziv Realizacija 
2012 

Plan 
2012 

Realizacija  
2011 

Indeks 
1/2 

Indeks 
1/3 

SREDSTVA MK ZA 
PROJEKTE 56.834 56.834 61.900 100,00 91,81 

Sredstva MK za projekte 56.834 56.834 61.900 100,00 91,81 

LASTNI PRIHODKI 75.782  76.176 72.060 99,48 105,16 
Prihodki od fotokopij 1.929 2.000 2.316 96,45 83,29 

Prihodki od članarin 37.617 37.500 31.743 100,31 118,50 

Prihodki od opominov      21.618 21.600 23.795 100,08 100,08 

Prihodki od zamudnin 10.274 10.800 8.699 95,12 118,10 

Prihodki od 
medknjižnične izposoje 1.717 1.800 1.722 95,38 99,70 

Prihodki od članskih 
izkaznic 651 730 870 89,17 74,82 

Prihodki od prodaje 
materiala 1.976 1.746 2.715 113,17 72,78 

Prihodki donacije   200   
OBRESTI, IZREDNI 
PRIHODKI 118 500 5.940   
Obresti, izredni prihodki 118 500 5.940   

SKUPAJ PRIHODKI 1.062.066  1.115.995 1.057.608 95,16 100,42 
       

ODHODKI       
PLAČE IN OSEBNI 
PREJEMKI 784.040 812.343 815.489 96,51 96,14 

Bruto plače redno 
zaposleni 597.410 607.229 608.098 98,38 98,24 

Bruto plače javna dela 17.272 21.445 22.940 80,54 75,29 

Regres 14.412 21.466 23.528 67,13 61,25 

Prevoz na delo redno 
zaposlenih 14.268 15.660 15.676 91,11 91,01 
Prehrana redno 
zaposlenih 25.174 25.482 25.743 98,79 97,78 
Jubilejne nagrade / 
solidarnostna pomoč 2.599 2.454 1.012 105,90 256,81 

Prehrana javna dela 1.583 1.650 2.048 95,93 77,29 

Prevoz javna dela 521 1.240 1.337 42,01 38,96 

Prispevki redno 
zaposlenih 93.913 97,764 98.008 96,06 95,82 

Prispevki javna dela 2.781 3.453 3.693 80,53 75,30 

Premije KAD 14.107 14.500 13.406 97,28 105,22 
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 1 2 3   

Naziv Realizacija 
2012 

Plan 
2012 

Realizacija  
2011 

Indeks 
1/2 

Indeks 
1/3 

PROGRAMSKI 
MATERIALNI STROŠKI 144.760  153.014 94.855 94,60 152,61 

Material: pisarniški, 
čistilni, drobni inventar 7.280 9.147 12.391 79,58 58,75 

Stroški prireditev 5.315 4.688 6.480 113,37 82,02 

Oprema knjižnega 
gradiva (folije, nalepke) 4.523 5.531 7.831 81,77 57,75 

Storitve  12.394 12.328 12.911 100,53 95,99 

Poštnina, telefon 16.917 15.900 17.232 106,39 98,17 

Strokovno izobraževanje 4.063 5.848 5.912 69,47 98,91 

EPK  2012 63.224 57.000  110,91  

Dnevnice, potni stroški, 
kilometrine 3.356 3.464 3.960 96,88 84,74 
Stroški plačilnega 
prometa 601 1243 839 48,35 71,63 

Stroški odvetnikov, 
notarjev 360 3.243    

Amortizacija 14.279 16.662 14.871 85,69 96,01 

Drugi stroški 12.448 17.960 12.428 69,30 100,16 

      
SPLOŠNI MATERIALNI 

STROŠKI 121.982 138.934 135.774 87,79 89,84 

Voda, odvoz smeti, 
komunalne storitve 2.689 2.448 2.005 109,84 134,11 

Stroški ogrevanja 23.405 25.383 21.679 92,20 107,96 

Električna energija 13.758 21.729 14.092 63,31 97,62 

Stroški vzdrževanja 
objekta 14.137 24.134 28.294 58,57 49,96 

Varovanje objekta 4.722 3.784 6.044 124,78 78,12 
Vzdrževanje opreme za 
knjižnično dejavnost 9.578 9.119 9.235 105,03 103,71 
Vzdrževanje računalnikov 
in komunikacijske 
opreme 10.054 9.958 7.605 100,96 132,20 

Storitve čiščenja 35.279 35.279 37.999 100,00 92,84 

Zavarovanje opreme 3.920 4.000 3.250 98,00 120,61 

Stavbno zemljišče 3.104 3.100 3.571 100,12 86,92 

Stroški študentsko delo 1.336     
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 1 2 3   

  Naziv Realizacija 
2012 

Plan 
2012 

Realizacija  
2011 

Indeks 
1/2 

Indeks 
1/3 

DELOVANJE 
BIBLIOBUSA 10.354  10.704 9.940 96,73 104,16 
Stroški bibliobusa 10.354 10.704 9.940 96,73 104,16 

       

ODHODKI SKUPAJ 1.061.136  1.114.995 1.056.058 95,16 100,48 
   
  
 
PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI                    929,51€ 
 
 
Pojasnila prihodki 
 
Celotni prihodek skupaj je dosegel 1.062,066 €, kar je primerljivo z letom poprej. 
V strukturi prihodkov so najvišji prihodki občin, ki so v primerjavi s preteklim letom 
skoraj enaki. S prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za 
javne pozive (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 izdatke za te namene pokriti iz lastnih sredstev. 
Lastni prihodki so se v primerjavi s predhodnim letom zvišali za 5,16 %.  
 
 
Pojasnila odhodki  
 
Skupni odhodki dosegajo 1.061,136 € in so primerljivi s prejšnjim letom.  
 
 
Pojasnila stroški dela 
 
Stroški dela so v letu 2012 znašali 784.040 € in predstavljajo v strukturi vseh 
odhodkov 73,88 %. Poleg 31 redno zaposlenih imamo za določen čas zaposlena še 
2 delavca za izvajanje knjižnično manipulativnih del. Prav tako sta bila preko javnih 
del zaposlena 2 manipulanta. 
 
 
Pojasnila k stroškom materiala in storitev 
 
Material se evidentira direktno na stroške, ker v knjižnici ni potrebe po organizirani 
skladiščni službi. Material se nabavlja na osnovi mesečnih pisnih potreb posameznih 
oddelkov in odobritve vodstva. 
Že nekaj let so v strukturi odhodkov najvišji izdatki za storitve čiščenja poslovnih 
prostorov stavbe ter stroški ogrevanja in električne energije, kar je primerljivo z letom 
2011. 
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POSLOVNI IZID 
 
Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna in znaša 929,51 €. 
 
 
 
 
NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2012 
 
 
Nabavljena je bila naslednja oprema v skupni vrednosti 16.126,15 € 
 

- Kovinski knjižni regal 2.658,98 
- Tiskalnik Zebra - TLP 2844 324,00 
- Monitor Led LG IPS231P 179,90 
- Monitor Led LG IPS231P 179,90 
- Licence za rač. programe 1.173,38 
- Merilec tem. in vlage Fluke 971 222,36 
- Prenosnik Lenovo 699,00 
- Računalnik PC PLUS Dream 667,96 
- Računalnik PC PLUS Dream 667,96 
- Čitalec črtne kode  177,60 
- Čitalec črtne kode  177,60 
- Multifunk. naprava Ineo+25 481,08 
- Mikrofon Sennheiser 278,23 
- Talna obloga – razstavišče 5.250,20 
- Čajna kuhinja 1.320,00 
- Predalnik za razglednice in fotografije 1.668,00 

 
 
 
Sredstva so bila nabavljena iz projektov EPK 2012 in načrtovanih lastnih sredstev.  
 
V Ptuju, 18. 2. 2013 
 
 
Pripravila: Direktor: 
Biserka Ciglar mag. Matjaž Neudauer 
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PRILOGA 2: Sklep sveta zavoda KIP Ptuj  

 
 
 
 
 
 
 
 
Svet zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je na 26. redni seji dne 4. 3. 2013 obravnaval 
Poročilo o delu knjižnice za leto 2012 in sprejel naslednji 
 
 
s k l e p : Svet zavoda je sprejel Poročilo o delu Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2012 v 

predloženi obliki in vsebini. 
 

 
 
 
 
 
 
 Predsednik sveta zavoda KIP 
 Mirko Kekec l.r. 
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