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1. PREDSTAVITEV ZAVODA 

1.1.  DEJAVNOST 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je od leta 2003 osrednja območna knjižnica za ptujsko in 
ormoško območje. Iz naslova območnosti opravlja še dodatne naloge, ki so opredeljene 
v Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah (UL RS št. 88, 11.9.2003). Za območne 
naloge zagotavlja sredstva Ministrstvo za kulturo, zato jih izvajamo v obsegu sredstev, 
ki jih dobimo na vsakoletnem razpisu. 
 
V Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS št. 73, 
29.7.2003) so natančno naštete občine, ki jih Knjižnica Ivana Potrča pokriva. 
 
Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo so : 
 

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

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

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

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

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

 
kot osrednja območna knjižnica pa še : 

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

 
Knjižnica je vključena v Zvezo splošnih knjižnic in njene sekcije. 
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1.2. USTANOVITELJI 

Knjižnica je imela konec leta 2006 11 občin soustanoviteljic in 4 pogodbenice. Občine 
ustanoviteljice so : MO Ptuj, Destrnik, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, 
Markovci, Videm, Zavrč in Žetale. Občine Dornava, Podlehnik, Sveti Andraž in Trnovska 
vas so pogodbenice. 
 
Z letom 2007 se je iz občine Gorišnica odcepila nova občina Cirkulane. Zaenkrat 
odločitve o tem ali bo nova občina soustanoviteljica ali pogodbenica še ne poznamo. 
Tudi to je eden od razlogov, da še ni sprejet novi Odlok o ustanovitvi in velja tisti, ki je 
bil sprejet decembra 2003 . 
 
 

 
 

Prireditev ob 30-letnici Folklorne skupine Bolnišnica. 



 

4 

2. PRAVNA UREDITEV 

2.1.  ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (UL 96/02) 
- Zakon o knjižničarstvu (UL 87/01) 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL 72/93) 
- Zakon o financiranju občin (UL 8/94) 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL 73/03) 
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (UL 88/03) 
- Pravilnik o določanju stroškov osrednjih območnih knjižnic, ki zagotavljajo 

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

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

2.2. VODSTVO ZAVODA 

2.2.1. Direktor 

S 1. februarjem je nastopil petletni mandat novi direktor – mag. Matjaž Neudauer. 

2.2.2. Svet zavoda 

Svet zavoda je bil konstituiran 11.3.2004, njegovi člani pa so bili imenovani za dobo 5 
let. Sestavljajo ga : 
 

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

 
V letu 2006 se je svet sestal na štirih sejah, obravnaval in sprejel pa je : revizijsko 
poročilo, zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2005, program dela za leto 2006, 
se seznanil s primopredajo poslov ob nastopu mandata novega direktorja, potrdil 
vsebino in obseg posebnih nalog Osrednje območne knjižnice Ptuj za leto 2006, sprejel 
stališče do ponujenih prostorov v nekdanji vojašnici, obravnaval poročilo direktorja za 
čas od februarja do konca septembra, sprejel program dela knjižnice za leto 2007, člani 
pa so bili redno seznanjeni tudi s tekočimi zadevami v zvezi z delom in poslovanjem 
zavoda. 
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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 bibliotekarskih društev Slovenije, 
dva člana izberejo delavci na volitvah. Strokovni svet je bil ustanovljen 14.7.2004, člani 
imajo mandat 5 let, sestavljajo pa ga : 
 

- Suzana Szabo, predsednica (ZBDS) 
- Vladimir Kajzovar, namestnik (KIP Ptuj) 
- Majda Kotnik, članica (ZBDS) 
- Ivan Vidovič (Kulturniška zbornica Slovenije) 
- Vlado Forbici (Kulturniška zbornica Slovenije) 
- Vladimir Henri Knez (KIP Ptuj) 

 
Strokovni svet se v letu 2006 ni sestal niti na eni seji, zato je bila  s strani direktorja KIP 
podana pobuda, da predsednica ponudi odstop, kar je le-ta v mesecu januarju 2007 tudi 
storila. Postopek imenovanja novega člana, predstavnika ZSKS je v teku. 

2.2.4. Kolegij direktorja 

Kolegij direktorja, ki ga sestavljajo vodje oddelkov in njegova namestnica, se je sestajal 
ob petkih ob 8. uri. V letu 2006 se je sestal dvanajstkrat in obravnaval vse tekoče 
naloge v zvezi z delom ter bil namenjen medsebojnemu informiranju. Na kolegijih se 
vodi zapisnik, ki ga piše vsakokrat drug član kolegija. 

2.2.5. Nadzori nad delom 

V mescu januarju je bila opravljena revizija poslovanja, ki jo je opravila pooblaščena 
revizorska hiša Auditor.  
 

 
Anni Poetovienses Antona Sovreta v razstavišču KIP. 
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3. KADROVSKI  KAZALCI 

3.1. Število zaposlenih 

Na dan 31. 12. 2006 je bilo v knjižnici zaposlenih 34 delavcev. 25 delavcev je bilo redno 
zaposlenih, 1 delavka s polovičnim delovnim časom je bila zaposlena za določen čas, 
za enega delavca smo sklenili pogodbo o delu za določen čas iz naslova evropskega 
zaposlitvenega sklada, imeli pa smo tudi 7 javnih delavcev. Povprečna starost 
zaposlenih je bila 47 let. 

3.2. Spremembe med letom 

S 1. februarjem je nastopil delo nov direktor, v mesecu marcu se je zaposlila višja 
knjižničarka, imenovani so bili novi vodje oddelkov (študijskega in potujoče knjižnice), v 
mesecu novembru pa smo sklenili novo pogodbo o zaposlitvi kot nadomestno 
zaposlitev za preminulo dolgoletno manipulantko Anico Marinič. 
 
V knjižnici je bila izobrazbena struktura redno zaposlenih naslednja : 
- 2 delavca z II. stopnjo izobrazbe, 
- 2 delavca s IV. stopnjo, 
- 7 delavcev s V. stopnjo, 
- 5 delavcev s VI. stopnjo, 
- 8 delavcev s VII. stopnjo, 
- 1 delavec z VIII. stopnjo izobrazbe. 

3.3.  Štipendisti in pripravniki 

V letu 2006 nismo imeli ne štipendistov ne pripravnikov. 

3.4.  Invalidne osebe 

Do jeseni leta 2006 smo imeli zaposleno eno invalidno osebo, en delavec pa ima 
priznano 70% invalidnost. 

3.5.  Javni delavci 

Javna dela z nazivom »Urejanje knjižničnih fondov« se izvajajo v naši knjižnici že od 
vsega začetka projekta javnih del, to je od leta 1992 dalje. V vsem tem obdobju je v 
redno zaposlitev prešlo 9 udeležencev javnih del. V letu 2006 smo imeli podpisane 
pogodbe z MO Ptuj za 5 udeležencev in občinama Majšperk in Markovci za po enega 
udeleženca. 
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3.6.  Število zaposlenih po ob činah 

Od 25 zaposlenih ima stalno bivališče v MO Ptuj 15 delavcev, preostali pa so iz občin: 
Majšperk (2 delavca), Dornava (1 delavka), Trnovska vas (1 delavka), Markovci (1 
delavka), Destrnik (1 delavec), Cirkulane (1 delavka), Kidričevo (1 delavka), Videm (2 
delavca). 
 

 
 

Predstavitev Ptujske knjige avtorja Aleša Štegerja v leposlovni dvorani KIP. 

3.7. Analiza – ocena 

Pomanjkanje kadrov je v knjižnici zgodba, ki je stara toliko kot knjižnica sama. Po 
sprejetem Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest bi morali v knjižnici 
zaposlovati 36 delavcev. Konec decembra nas je bilo redno zaposlenih le 25, iz drugih 
virov pa smo zagotavljali plačo za delavko s polovičnim delovnim časom, za enega 
delavca pa iz sredstev evropskega zaposlitvenega sklada. Res je, da smo imeli v 
pomoč tudi 7 udeležencev iz projekta javnih del, vendar to ni ustrezna zamenjava za 
redno zaposlene. Javni delavci se namreč prehitro menjavajo, tako da imajo zaposleni 
delavci vedno še dodatne obremenitve, ko nove udeležence uvajajo v delo. Ker je 
vključenost prekratka, prihaja tudi do težav (nepravilno pospravljeno gradivo, ki ga ni 
mogoče najti, nepoznavanje fonda...). 
 
Največje pomanjkanje je v oddelku nabave in obdelave, saj je nabava novega gradiva iz 
leta v leto večja in zahtevnejša, tako da ji obdelava težko sledi. Poleg tega imamo v 
knjižnici še veliko starih, t.i. OLD zapisov, ki jih je potrebno popraviti. Dodatno imamo še 
ogromno gradiva (osebne zapuščine in odkupljene knjižnice Ivana Potrča, Iva Arharja in 
dr. Štefke Cobelj), ki zaradi pomanjkanja kadra čakajo na obdelavo in so tako 
nedostopne za uporabnike. 
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Naslednja velika vrzel je v domoznanskem oddelku, kjer je kljub temu, da je to eden 
najbogatejših oddelkov v Sloveniji, obdelana le peščica vsega gradiva. Bralcem je 
gradivo sicer dostopno v čitalnici oddelka, za vse uporabnike sistema COBISS pa 
neznano. 
 
Študijski oddelek bi potreboval bibliotekarja-informatorja, saj lahko nudimo kvalitetne 
informacije v študijskih čitalnicah samo v eni izmeni. 
 
Zato smo tudi v program dela za leto 2007 zapisali kot prioritetno nalogo – zaposlitev 
novih delavcev. 
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4. DELO V JAVNEM ZAVODU 

4.1. Notranja organizacija dela  

Knjižnica Ivana Potrča je skladno z odlokom o ustanovitvi notranje razdeljena na 
oddelke: Študijski oddelek, Mladinski oddelek, Domoznanski oddelek, Oddelek potujoče 
knjižnica, Oddelek za nabavo in obdelavo gradiva, Služba za območnost in razvoj 
mreže in Upravno-tehnično službo. Oddelke vodijo vodje, ki usklajujejo delo v svojem 
oddelku v skladu z letnim delovnim načrtom in sklepi organov knjižnice. 

4.2.  Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje 

Zaposleni so se udeležili naslednjih usposabljanj in izobraževanj: 
- predstavitev novosti COBISS2 in COBISS3 na IZUM-u (Doberšek, Knez, Sajko, 

Šalamon), 
- posvetovanje ZBDS v Kranjski gori (Doberšek, Kajzovar, Jurgec, Klemenčič), 
- območni zbor DBM (Zmazek), 
- strokovne srede mladinskih knjižničarjev v Ljubljani (Klemenčič, Zmazek), 
- digitalizacija: načrtovanje, priprava in vodenje projektov digitalizacije v knjižnicah 

– NUK (Doberšek), 
- pregled metapodatkovnih modelov s primeri – NUK (Doberšek), 
- tečaj za izposojo gradiva na IZUM-u (Vrečar, Šalamon, Majcen), 
- srečanje slovenskih potujočih knjižnic (Mrgole, Vrečar), 
- slovenski knjižni sejem (Mrgole, Vrečar), 
- knjižni sejem Bologna po Bologni v Ljubljani (Jerenec, Sajko, Kajzovar), 
- knjižni sejem Frankfurt po Frankfurtu v Ljubljani (Sajko, Jurgec, Kmetec, Kovačič, 

Filipič, Mesarič, Rimele, Zmazek), 
- slovenski knjižni sejem v Ljubljani (Sajko, Pišek, Koražija, Kajzovar, Jurgec, 

Kmetec, Kovačič, Mesarič, Rimele, Zmazek, Klemenčič), 
- srečanje mladinskih knjižničarjev v Brežicah (Rimele), 
- strokovna ekskurzija na Dunaj – ogled razstave Kochkunst und Tafelkultur 

(Jerenec, Filipič, Zmazek, Kmetec-Friedel), 
- posvet o geslenju domoznanskega gradiva v UK Maribor (Jerenec), 
- predstavitev strani Zavoda za statistiko v Šentjurju (Sajko), 
- strokovna ekskurzija v Budimpešto, skupaj s kolegi iz ormoške knjižnice (vsi 

delavci), 
- sestanek sistemskih administratorjev v Mariboru (Šalamon), 
- portal KAMRA (Šalamon, Jerenec, Sajko, Zmazek), 
- prehod na evro – IZUM (Knez, Koražija), 
- COBISS konferenca v Mariboru (Knez), 
- živa slovenščina na ptujski gimnaziji (Kajzovar), 
- simpozij s podelitvijo Večernice v Murski Soboti (Klemenčič), 
- simpozij o mladinski dramatiki v Mariboru  (Klemenčič), 
- priprava statističnih podatkov za poročilo NUK v Ljubljani (Majnik), 
- aktiv direktorjev osrednjih območnih knjižnic (Neudauer), 
- priprava na strokovni izpit in izpit (Neudauer), 
- sestanki za območne knjižnice (Neudauer, Doberšek). 
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Projekt Kuharske bukve in kuhinja smo popestrili tudi z delavnicami. 

4.3. Knjižni čno gradivo 

4.3.1. Prirast gradiva 

Knjižnica pridobiva gradivo z nakupom, obveznim izvodom, darovi, zamenjavo in tako 
imenovanim starim fondom. Med gradivo spadajo monografske in serijske publikacije, 
glasbeni tiski, neknjižno gradivo, AV-gradivo, igrače, drobni tiski, multimedijsko gradivo 
in drugo gradivo. Pri pridobivanju novega gradiva upoštevamo osnovni standard 200 
enot knjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, za nas kot osrednjo območno knjižnico pa 
velja standard 214 enot na 1000 prebivalcev. 
 

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

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

sprejet nov zakon o obveznem izvodu, ki je prinesel kar nekaj sprememb. 
Ptujska knjižnica je tudi po novem zakonu ostala depozitarna organizacija, 
vendar se je predmet obveznega izvoda spremenil. Poslej bomo dobivali samo 
tisto knjižno gradivo, ki bo izšlo s pomočjo javnih sredstev. 

 
- Darove pridobivamo v knjižnici od organizacij, avtorjev, založb, predvsem pa od 

zasebnikov, ki se iz različnih razlogov odločijo za ukinitev ali zmanjšanje svoje 
lastne knjižnice.  
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- Zamenjava je tisto gradivo, ki ga pridobimo v primeru, ko bralci naše gradivo 
izgubijo ali poškodujejo in ga zamenjajo s podobnim. 

 
- Stari fond je gradivo, ki ga knjižnica hrani še od samega začetka obstoja po drugi 

svetovni vojni, pa še vedno ostaja zaradi pomanjkanja kadra neobdelano. Tu gre 
predvsem za starejše gradivo domoznanskega značaja. 

 
Sredstva za nakup gradiva zagotavljajo občine ustanoviteljice in pogodbenice, v večjem 
deležu pa Ministrstvo za kulturo preko dveh razpisov, na katera se knjižnica vsako leto 
prijavi. Za leto 2006 smo si zagotovili, skupaj s prenosom iz leta 2005, 57.700.795 
tolarjev (240.781 evrov). Na razpisu ministrstva za nakup gradiva smo si skupaj s 
prenosom zagotovili 25,308.306,00 tolarjev, iz razpisa ministrstva za izvajanje 
območnih nalog 8,592.800,00 tolarjev, s strani občin pa 23,799.689,00 tolarjev.  
 
Med letom smo za nakup gradiva porabili 51,472.857,00 tolarjev, 6,227.937,00 tolarjev 
pa prenašamo v leto 2007. 

4.3.2. Prirast gradiva po oddelkih 

 
Oddelek Prirast 
Študijski oddelek  8.848 
Mladinski oddelek  2.827 
Potujoča knjižnica  4.696 
Domoznanski oddelek     395 
SKUPAJ 16.766 
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Preglednica in graf št. 1: Prirast gradiva po oddelkih 
 
 

4.3.3. Prirast gradiva po vrstah gradiva in na činu nabave 

 nakup obvezni  dar zamena  stari fond  drugo  SKUPAJ  
monografsko 10.795 2.658 397 107 217 13 14.187 
serijsko      345    558  94 0   60 0  1.057 
neknjižno   1.363      82  41     7   26   3  1.522 
SKUPAJ 12.503  3.298 532 114 303 16 16.766 
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Preglednica in graf št. 2: Prirast gradiva po vrstah gradiva in načinu dobave 

4.3.4. Prirast gradiva – primerjava po letih 

 
Leto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Prirast gradiva 13.219 9.573 13.176 16.137 15.741 16.766 
 

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
Preglednica in graf št. 3: Prirast gradiva – primerjava po letih 
 
V letu 2006 beleži knjižnica najvišji prirast gradiva doslej. Pri nakupu smo sledili tudi 
cilju, da povečamo nakup neknjižnega gradiva in dosegli 11% delež nakupa. K 
podatkom o prirastu je potrebno prišteti še nakup razglednic v domoznanskem oddelku, 
prevzem 65 raziskovalnih nalog osnovnih in srednjih šol, ki so nastale v letu 2005 in bile 
hranjene na Bistri Ptuj ter prevzem 6 arhivskih škatel notnega gradiva ptujskih glasbenih 
društev in skupin iz arhiva Javnega sklada za kulturne dejavnosti, območne izpostave 
Ptuj. Vse omenjeno gradivo še ni obdelano.  
 
S celotnim prirastom 242 enot gradiva na 1000 prebivalcev je knjižnica presegla 
minimalni normativ (214 enot gradiva na 1000 prebivalcev) in se približala naslednjemu 
normativu, ki določa, da ko splošna knjižnica doseže standard za knjižnično zbirko po 
sestavi, aktualnosti in obsegu, dopolnjuje zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodi 
knjig za 1000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva za 1000 
prebivalcev.  
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4.3.5. Obdelava gradiva 

Obdelava gradiva se vrši v treh oddelkih: Oddelku nabave in obdelave, Domoznanskem 
oddelku in v Službi za razvoj mreže. 
 
Vsa nabava in velika večina obdelave gradiva se opravi v prvem oddelku, kjer sta 
obdelovalki ob vsem dotoku novega gradiva uspeli popraviti in urediti tudi 2.470 t.im. 
OLD zapisov. Za serijske publikacije se opravlja sproten vnos v Službi za razvoj mreže. 
 
V Domoznanskem oddelku se obdeluje predvsem starejše gradivo in članki. Tekoče se 
obdelujejo domoznanski članki iz dnevnikov Delo in Večer, pri Štajerskem Tedniku pa 
že prihaja do zamud, saj ena sama delavka oddelka vsega dela ne zmore. Obdelujejo 
pa se tudi članki iz drugih publikacij. 

4.3.6. Izločanje gradiva – odpis 

 
V letu 2006 smo izločili iz naših fondov 9.919 enot gradiva. 9.821 je bilo knjig, 637 enot 
neknjižnega gradiva in 98 enot serijskih publikacij. Največ gradiva smo izločili v 
mladinskem oddelku (6.388) in oddelku potujoče knjižnice (2.886) ob inventuri. Izločili 
smo poškodovano in zastarelo gradivo, ki smo ga nato ponudili knjižnicam osnovnih šol 
in bralcem. 

4.3.7. Varovanje gradiva 

Za najdragocenejše gradivo smo pridobili zaščitne škatle, ki so narejene iz posebnih 
brezkislinskih materialov, dragoceno gradivo pa zaščitimo tudi z ovojem iz 
brezkislinskega papirja. 
 
Vse ostalo gradivo je opremljeno z zaščito proti kraji. 

4.4. Člani knjižnice  

V letu 2006 je imela knjižnica 13.263 aktivnih članov ali 19% vsega prebivalstva svojega 
območja. Če odštejemo otroke od 0 do 4. leta starosti (teh je na našem območju 2894), 
je aktivnih 20% prebivalcev. V lanskem letu smo vpisali 1367 novih članov. 
 
 
Prikaz po oddelkih : 
 
Status Oddelek Število 
Aktivni člani  Študijski oddelek 7.005 
 Mladinski oddelek 4.063 
 Potujoča knjižnica 2.023 
 Domoznanski oddelek    172 
 SKUPAJ 13.263  
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Preglednica in graf št. 4: Število aktivnih članov po oddelkih 
 
Status Oddelek Število 
Novi člani  Študijski oddelek 638 
 Mladinski oddelek 347 
 Potujoča knjižnica 382 
 Domoznanski oddelek 0 
 SKUPAJ 1.367  
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Preglednica in graf št. 5: Število novih članov po oddelkih 
 
   
Med aktivnimi člani so največje skupine : 

- osnovnošolci – 4.332 
- srednješolci – 1.696 
- študenti – 2.224 
- zaposleni-3.124 

 
Ostale člane uvrščamo med upokojence, gospodinje, nezaposlene, svobodne poklice, 
obrtnike, nezaposlene in druge kategorije. 
 
Med našimi aktivnimi člani je največ osnovnošolcev – 50% vse populacije. Opazen je 
nato padec pri srednješolski mladini, nato pa se začnejo bralci spet vračati. Zadnja leta 
beležimo predvsem rast kategorije zaposlenih. 
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4.5. Obisk v knjižnici 

Obiske bralcev, ki so povezani z izposojo ali uporabo čitalniških računalnikov merimo s 
sistemom COBISS. Vsak obisk merimo sproti, kar pomeni, da evidentiramo vsakega 
člana, za katerega opravimo storitev. Tako lahko enega člana štejemo večkrat, če si na 
primer izposodi gradivo v mladinskem, nato pa še študijskem oddelku, saj sta to ločena 
oddelka z dvema izposojevalnima mestoma. Takih obiskov smo v lanskem letu 
zabeležili 2397.  
 
Celoten obisk, vezan na izposojo, je bil v letu 2006 po oddelkih : 
 
 
Oddelek Obisk 
Študijski oddelek 80.847 
Mladinski oddelek 28.123 
Potujoča knjižnica 9.977 
Oddelek domoznanstva 369 
SKUPAJ 119.316  
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Preglednica in graf št. 6: Obisk – vezan na izposojo 
 

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

- izposoja – 119.316 
- obisk v čitalnicah – 8.000 (ocena) 
- obisk bibliopedagoških ur – 4.314 
- pravljice z jogo – 215 
- počitniške urice – 116 
- projekt »Rastem s knjigo« - 656 (v mladinskem in študijskem oddelku z različnim 

programom) 
- obisk razstav, literarnih večerov, ogledi knjižnice – 4.469 

 
SKUPAJ je bilo obiskovalcev torej  137.086. 
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Obiska prireditev in bibliopedagoških ur, ki jih izvajajo naši delavci izven matičnega 
zavoda ne beležimo. 

4.6. Izposoja gradiva 

Knjižnica ima 4 stalna izposojevalna mesta, ki so tudi lokacijsko ločena, zato jih vodimo 
kot 4 izposojevališča. To so : študijski, mladinski in domoznanski oddelek ter potujoča 
knjižnica z bibliobusom. 
 
Večina aktualnega gradiva je dostopna v oddelkih na policah s prostim pristopom. Sicer 
pa je v naši knjižnici razmerje med gradivom v prostem pristopu in tistim v depojih 
približno 50% : 50%. 
 
 

Oddelek 
Monografske 

publikacije 
Neknjižno 

gradivo 
Serijske 

publikacije Skupaj 
Študijski oddelek 266.377 13.393 2.389 282.159 
Mladinski oddelek 90.941 7.168 70 98.179 
Potujoča knjižnica 28.751 4.013 1.133 33.897 
Domoznanski oddelek 172 6 12 190 
Skupaj 386.241 24.580 3.604 414.425 
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Preglednica in graf št. 7: Izposoja knjižničnega gradiva po oddelkih 
 
 
Odrasli bralci so si na dom izposodili 282.070 enot gradiva, mladi do 15 let pa 132.355 
enot. Od skupnega števila 414.425 enot gradiva smo izposodili 182.338 enot leposlovja 
in 232.087 enot strokovne literature ali 56%. Za primerjavo : pred desetimi leti je bil 
delež izposoje strokovne literature 45%. Trend obrata v smer povečevanja izposoje in 
povpraševanja po strokovni literaturi je zaznaven skozi vsa leta, zato skušamo temu 
slediti tudi z nabavno politiko. 
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Gibanje članstva, obiska in izposoje v preteklih nekaj letih prikazuje naslednja 
preglednica : 
 
leto člani novi člani obisk izposoja transakcije 
2001 10.231 1.659 99.978  577.728 
2002 10.080 1.303 107.174  598.606 
2003 11.055 2.130 111.458 359.540 596.893 
2004 12.386 1.506 116.201 390.196 647.711 
2005 12.821 1.439 115.612 390.058 647.253 
2006 13.263 1.367 119.316 414.991 677.956 
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5. RAZSTAVNA DEJAVNOST ZAVODA IN LITERARNI VE ČERI 

5.1.  Razstave v študijskem oddelku: 

- marec :   8. marec, mednarodni dan žensk – (Jožica Sajko), 
- april :  Ob dnevih knjige (2., 20., 23. april) – (Jožica Sajko, Robert Filipič), 
- maj :  Ivan Cankar – ob 130. letnici rojstva – (Vladimir Kajzovar), 
- junij :  Kresnik 2006 – (Vladimir Kajzovar), 
- avgust : dopustniški utrinki, 
- oktober : 120. obletnica rojstva dr. Antona Trstenjaka  - (Jožica Sajko), 
- november: Iztok Geister (gost na podelitvi bralne značke za odrasle) – (Jožica 

Sajko), 
- december : Milan Dekleva – 60 letnik (gost na literarnem večeru) – (Vladimir 

Kajzovar), 
- december : Frankfurt po Frankfurtu – (Robert Filipič, Marina Jurgec, Božena 

Kmetec, Helena Kovačič). 
 
 

 
 

Večer z Milanom Deklevo v leposlovni dvorani KIP. 

5.2. Razstave v mladinskem oddelku: 

- januar : V kraljestvu mraza – (Melita Zmazek), 
- februar : Prešeren – ob kulturnem prazniku – (Liljana Klemenčič), 
- februar : Pust in pustne norčije (ob knjigah so pustne likovne izdelke prispevali 

učenci OŠ Olge Meglič) – (Leonida Mesarič), 
- marec : Wolfgang Amadeus Mozart, 250-letnica rojstva – (Melita Zmazek), 
- april : aprilski knjižni prazniki – (Melita Zmazek), 
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- maj : Moja naj knjiga in Miroslav Košuta (70 let) in Ivo Zorman (80 let) – (Melita 
Zmazek, Liljana Klemenčič), 

- junij : Pobarvana pravljica – ob knjigah likovni izdelki iz vrtca – (Leonida 
Mesarič), 

- julij in avgust : razstava izdelkov OZARE – (Liljana Klemenčič), 
- september : Dan pismenosti – sodelovanje OŠ Cirkovce – (Leonida Mesarič), 
- oktober : Jabolko – sadež, mit, pravljica, zdravilo, simbol – (Melita Zmazek), 
- november : Ob 70-letnici Christine Nostlinger – (Liljana Klemenčič), 
- december : Novo leto je pred vrati – (Leonida Mesarič). 

 

 
 

Večer z Iztokom Geistrom v leposlovni dvorani KIP. 

5.3. Razstave na bibliobusu: 

- junij : Moj bibliobus – razstav risb OŠ Cirkulane, 
- september : Moj bibliobus – učenci 2. razreda OŠ Cirkulane, 
- oktober : Prvič v bibliobusu – OŠ Dornava- enota vrtec, 
- november : Prvič v bibliobusu – vrtec Leskovec, 
- december : Zima – učenci 1. razreda OŠ Polenšak. 

5.4. Literarni ve čer z Aljano in Milanom Fridauerjem - Fredijem 

V mesecu januarju smo pripravili literarni večer z Aljano in Milanom Fridauerjem in 
razstavo karikatur. Večer je pripravila Mira Jerenec, pogovor pa vodila Tjaša Mrgole 
Jukič. 
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5.5. Sejem knjig 

Ob 23. aprilu, svetovnem dnevu knjige, smo že šesto leto zapored organizirali sejem 
knjig. Za organizacijo in koordinacijo je poskrbela Marija Jurgec. 

5.6. Družabno življenje ptujskih meš čanov v drugi polovici 19. stoletja 

V mesecu maju je z razstavo in prireditvijo ob otvoritvi v naših prostorih gostovala 
Folklorna skupina Bolnišnice Ptuj. Naslov njihove prireditve je bil : Družabno življenje 
ptujskih meščanov v drugi polovici 19. stoletja. V celotnem njihovem projektu, ki je 
obsegal več prireditev in izdajo publikacije, je sodelovala Mira Jerenec. 

5.7. Naše deklice z vžigalicami 

Konec junija smo gostili Vlasto Nussdorfer. Predstavitev knjige Naše deklice z 
vžigalicami in pogovor je organizirala Animacija Ptuj. 

5.8. Ptujska knjiga 

Predstavitve Ptujske knjige, ki smo jo pripravili 3. oktobra v naši leposlovni dvorani se je 
udeležilo preko 100 obiskovalcev. Pogovor z Alešem Štegerjem in dr. Marjeto 
Ciglenečki je vodil Vladimir Kajzovar. 

5.9. Zaklju ček bralne zna čke za odrasle 

Izredno velik obisk smo imeli tudi 23. novembra, ko je bil naš gost ob zaključku bralne 
značke za odrasle Iztok Geister. Večer je pripravila in vodila Liljana Klemenčič. 

5.10. Literarni ve čer z Milanom Deklevo 

Zadnji literarni večer v letu 2006 je pripravil in vodil Vladimir Kajzovar. Gost, Milan 
Dekleva, je v leposlovno dvorano privabil preko 100 obiskovalcev. 
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6. PROJEKTI 

6.1. Splošno o projektih 

KIP se trudi, da so projekti izvirni, avtorski, z poudarjenimi elementi bibliopedagoške 
dejavnosti, ki zraven splošnih knjižničnih ciljev (npr. udomačenje v knjižnici, dvig 
članstva, sodelovanje v lokalni skupnosti, povezovanje z vzgojno-izobraževalnimi 
organizacijami in z drugimi kulturnimi ustanovami, razvijanje samostojnega uporabnika 
knjižnice, dvig izposoje  gradiva, povezovanje med oddelki knjižnice, vzajemno 
ustvarjanje pozitivne podobe...), književnih ciljev ( spoznavanje literature, literarnih oblik, 
knjižnih novosti, literarnih nagrajencev, nacionalnih literarnih nagrad, poudarjanje 
domoznanskih avtorjev, zavedanje kvalitete v leposlovju...)  in knjižnih ciljev  
( bibliofilstvo, bibliologija, ravnanje s knjigo, materialna raba in podoba knjige, 
udomačnje knjige...) izpolnjujejo široki spekter kulturnega zavedanja. 
 
Vsi projekti segajo čez knjižnični prostor lokalne skupnosti, saj so deležni strokovne, 
medijske in druge pozornosti tudi v celotnem slovenskem prostoru.  

6.2. Pravljice z jogo 

Izvajata v pravljični sobici mladinskega oddelka (mimogrede: mladinski oddelek še 
vedno, kljub mnogim novim knjižnicam v Sloveniji, sodi med najlepše tovrstne knjižnične 
prostore) Sonja Trplan, specialna pedagoginja iz OŠ dr. Ljudevita Pivka, inštruktorica 
joge,članica Društva joga v vsakdanjem življenju Maribor, kot zunanja sodelavka in 
knjižničarka in pravljičarka Liljana Klemenčič. Prvi del ure je namenjen pripovedovanju 
izbrane pravljice, drugi pa vadbi joge. Urico zaključuje druženje s knjigami in knjigricami. 
Pravljice z jogo so namenjene cicibanom in učencem prve triade devetletke ter so 
brezplačne in potekajo vsak prvi in tretji četrtek v mesecu ob 17. uri.  
Minulo leto je pravljice z jogo obiskalo čez 200 otrok . 

6.3. Bralna zna čka za odrasle 

Nosilki in izvajalki projekta sta bibliotekarka študijskega oddelka Jožica Sajko in 
knjižničarka Liljana Klemenčič. Z izbranim bralnim seznamom in odgovarjajočimi 
anotacijami uspešno privabljata odraslo bralno publiko v vseh oddelkih ptujske 
knjižnice. Akcijo s knjižnimi nagradami podpirata založbi Mladinska knjiga in Družba 
Piano iz Ljubljane. V letu 2006 je akcija stekla na svetovni dan poezije (21. marec) in bo 
zaključena na dan splošnih knjižnic, 20. novembra, z literarnim večerom v leposlovni 
dvorani ptujske knjižnice. Minulo leto je bralno značko osvojilo čez 130 odraslih, ki so 
bili navdušeni nad gostujočim literatom Iztokom Geistrom.  
 
Obe dejavnosti sta uspešni tudi zaradi zglednega sodelovanja šolskih knjižničarjev 
našega območja ter knjižnice Šolskega centra Ptuj. Posebej velja omeniti  knjigoljube 
območja OŠ Videm, Hajdina, Kidričevo, Destrnik, Ormož, Tomaž pri Ormožu, Cirkovce, 
Društvo žena Hajdina ter vzgojiteljice iz vrtcev. 
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6.4. National Geographic 

V mesecu juniju smo gostili razstavo sto izbranih fotografij National Geographic 
Slovenije, ki je med drugimi slovenskimi mesti obiskala tudi Ptuj. Razstava je 
predstavila del fotografske dokumentacije odprav, odkritij in raziskovalnih dosežkov, ki 
so navdušili svet in se zapisali v zgodovino. Ob velikem zanimanju za navedeno 
razstavo je projekt pomenil tudi popestritev ptujskega poletnga kulturnega utripa. Za 
ptujjsko postavitev razstave sta bili zadolženi Marija Jurgec in Lidija Majnik, ogledalo pa 
si jo je preko 3500 obiskovalcev. 
 
 

 
 

Razstava National Geographic je našo knjižnico napolnila s slikami in obiskovalci. 

6.5. Konverzija podatkov o stanju zaloge za Študijs ki oddelek 

V tem letu smo izvedli konverzijo podatkov o stanju zaloge za Študijski oddelek, kar 
omogoča, da je na spletnem OPAC-u za posamezno enoto gradiva izpisana lokacija: 
Študijski oddelek - prosti pristop ali Študijski oddelek - skladišče. Tako izpisani podatki o 
zalogi so za uporabnike Študijskega oddelka lažje razumljivi. 
 
Ob tej priložnosti smo pri tistem gradivu, ki je bilo tiskano pred letom l945, programsko 
dodali status, ki za tovrstno gradivo omejuje izposojo na dom. Projekt je vodila Milena 
Doberšek. 

6.6.  Anton Sovre 

Pomemben projekt v letu 2006 je bila razstava Ptujska leta največjega slovenskega 
klasičnega filologa in prevajalca Antona Sovreta, ki je sedem let bival tudi na Ptuju. Ob 



 

23 

razstavi smo predstavili tudi dokumentarni film o Sovretovem življenju in delu, ki je bil 
posnet v produkciji TV Krpan Laško v počastitev 120-letnice njegovega rojstva. Z 
odmevno razstavo smo v organizaciji Knjižnice Ormož gostovali v občinski stavbi 
Občine Ormož ter Knjižnici Ptujske gimnazije. Razstavo, ki jo je pripravila Mira Jerenec, 
smo predstavili tudi na literarnem večeru v Knjižnici Antona Sovreta v Hrastniku. 
 

 
 

Utrinek iz predstavitve ptujskih let Antona Sovreta v Hrastniku. 

6.7. Kuharske bukve in kuhinja od 16. do konca 19. stoletja 

Kuharske bukve in kuhinja od 16. do konca 19. stoletja je bil eden projektov, ki je 
zahteval veliko dela, pa tudi koordinacije, hkrati pa je bil tudi projekt za katerega nam je 
uspelo pridobiti znatna sponzorska sredstva, ki so jih prispevali Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mestna občina Ptuj in Zavarovalnica Maribor 
Ormočna enota Ptuj. Projekt Kuharske bukve in kuhinja od 16. do konca 19. stoletja, ki 
je avtorsko delo Mire Jerenec, je pomemben tudi zato, ker so pri njem sodelovale 
različne institucije, ki so, glede na naravo svoje dejavnosti, pomembno pripomogle k 
celovitosti in uspehu projekta. To so bili: Zgodovinski arhiv Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj, 
Poklicna in tehniška kmetijska šola Ptuj in Kmetija Krabonja iz Podgorcev. Projekt je bil 
tudi dobro obiskan, posebno velik interes pa so pokazale osnovne in srednje šole s 
ptujskega. Ob razstavi smo izdali tudi obsežnejši katalog. 
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Kuharske bukve in kuhinja od 16. do konca 19. stoletja. 

6.8.  Inventura v Potujo či knjižnici in Mladinskem oddelku 

V zadnjem tednu avgusta smo izvedli inventuro v Potujoči knjižnici in Mladinskem 
oddelku. Da inventuro v navedenih oddelkih opravimo v letu 2006 se nismo odločili zgolj 
zaradi zakonskih predpisov vezanih, na inventuro, ampak predvsem zaradi priprave na 
inventuro v Študijskem oddelku, ki jo bomo izvedli v letu 2007. Pri inventuri je 
sodelovalo dvanajst delavcev knjižnice iz različnih oddelkov. Po zaključeni inventuri 
smo izločeno in odpisano gradivo ponudili šolskim knjižnicam z našega področja.  

6.9.  Nabava informacijsko komunikacijske tehnologi je 

V letu 2006 smo se zaradi zastarelosti računalniške opreme v naši knjižnici morali 
odločiti za večjo investicijo oziroma nakup. Del sredstev smo pridobili z uspešno prijavo 
na razpis Ministrstva za kulturo, ostala sredstva pa je knjižnica zagotovila iz lastnih 
virov. Tako smo nabavili devet osebnih računalnikov in en sistemski laserski tiskalnik. 
Hkrati smo nabavili še štiri osebne računalnike s pripadajočo programsko opremo ter 
posodobili stare terminale v Študijskem oddelku. Za potrebe čitalnice in Službe za 
razvoj mreže sta bila nabavljena dva optična čitalca. V ta sklop, čeprav ne neposredno, 
pa sodi tudi posodobitev telefonskega omrežja v knjižnici, saj smo prešli na sistem 
Centrex, zamenjali pa tudi določen del telefonskih številk in vse telefonske aparate.  
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6.10. Digitalizacija Štajerca 

Kot glavni projekt lanskega leta smo si v okviru posebnih nalog Osrednje območne 
knjižnice zadali izvedbo digitalizacije delčka naše izjemno pomembne kulturne 
dediščine- tednika Štajerc, ki je izhajal na Ptuju v zgodovinsko prelomnem času (1900-
1918) in je bogati vir informacij za proučevanje regionalne zgodovine začetka 20. 
stoletja. Projekt vodita Milena Doberšek in Mira Jerenec. Digitalizirano gradivo bo 
elektronsko obdelano tudi z OCR tehniko, s čimer bo uporabnikom omogočeno iskanje 
po polnem besedilu, kar je tudi ena bistvenih prednosti digitalnih vsebin, ki smo ga 
izvedli v sodelovanju z večjimi knjižnicami Štajerske. S projektom smo zaščitili originale, 
znatno povečali dostopnost do gradiva ter bistveno vsebinsko obogatili vseslovenski 
knjižnični portal Kamra. 
 
Projekt digitalizacije Šrajerca zaradi obsežnosti v letu 2006 ni bil zaključen, zato ga 
bomo nadaljevali še v letu 2007. 

6.11. Rastem s knjigo 

Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za šolstvo in šport sta se v letu 2006 odločili za 
poseben projekt spodbujanja bralne kulture med učenci sedmih razredov osnovnih šol. 
V ta namen so vsem otrokom zagotovili tudi knjižno darilo. V tem projektu nas je v letu 
2006 obiskalo 656 učencev v 21 skupinah. Za njih smo pripravili poseben dvourni 
program po sklopih : predstavitev in ogled knjižnice, predstavitev sistema COBISS in na 
koncu še leposlovni del v mladinskem oddelku s podaritvijo knjige. Za koordinacijo 
projekta je skrbela Lidija Majnik. 

6.12. Spletna stran 

Intenzivno smo pripravljali spletno stran, ki jo bomo javnosti predstavili v začetku leta 
2007. Nosilka projekta je bila ob pomoči sodelavcev Milena Doberšek. 

6.13. Aktiv šolskih knjižni čarjev 

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

6.14. Bibliografije 

Potreba po izdelavi osebnih bibliografij je vedno večja. Gre za izjemno zahtevno 
opravilo, za katero je potrebna posebna licenca. V letu 2006 smo uspeli izdelati (Mira 
Jerenec) 2 bibliografiji.  Zaradi povečanja uslug našim uporabnikom bomo v letu 2007 
poslali na usposabljanje za pridobitev licence vsaj še enega bibliotekarja. 
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6.15. Publiciranje 

Ob že omenjenem katalogu Kuharske bukve je potrebno poudariti, da Liljana 
Klemenčič, Vladimir Kajzovar in Mira Jerenec redno objavljajo prispevke v Štajerskem 
Tedniku, Ptujčanu in na Radiu Ptuj. 
 
Tjaša Mrgole Jukič je bila glavna in odgovorna urednica zbornika Destrnik, Mira Jerenec 
soavtorica v zborniku Folklorne skupine Bolnišnice Ptuj Tako so nekoč plesali, v 
zborniku Destrnik je objavila prispevek o osebnostih občine Destrnik in sodeluje kot 
avtorica bibliografije pri pripravi zbornika Doma upokojencev Ptuj ob njegovi 80-letnici. 
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7. ZAKLJU ČNA OCENA 

 
Leto 2006 je bilo eno od uspešnejših let v zadnjem obdobju. Podatki o obisku, članih in 
izposoji kažejo na rast pri temeljnem poslanstvu naše knjižnice. Uspeh pa beležimo tudi 
na ostalih področjih – predvsem pri prijavah na projekte, ki so že bili zaključeni in kjer 
smo bili s strani Ministrstva za kulturo dobro ocenjeni, kar je imelo tudi ugodne finančne 
posledice.  
 
Prijavili smo se tudi na razpis regionalnega razvojnega programa za razvojno regijo 
Podravje za obdobje 2007-2013, sodelujemo kot partner s prijavo za Evropsko 
prestolnico kulture, oddali smo prijavo na razpis Ministrstva za kulturo za projekt 
razvijanja bralne kulture, kjer prijavljamo Bralno značko za odrasle in kjer smo k 
sodelovanju povabili tudi mariborsko in ormoško knjižnico.  
 
Veseli nas lahko, da smo z nakupom novih računalnikom bralcem zagotovili najvišji 
standard in da bomo sedaj lažje to opremo še dopolnjevali in nadgrajevali. Lotili smo se 
obdelave prve od posebnih zbirk – Potrčeve zapuščine – s čimer bomo počasi lahko te 
zbirke ponudili v uporabo bralcem. Potrčevi zapuščini bo sledila Ferkova knjižnica, nato 
pa še zapuščina dr. Cobljeve in profesorja Arharja. 
 
Z osebnimi stiki smo izboljšali komunikacijo z našimi financerji – občinami – in nekateri 
pozitivni premiki se že kažejo. Skozi celo leto smo bili uspešni tudi pri zagotavljanju 
pomoči preko projektov javnih del. Ker pa se zavedamo, da javna dela ne morejo 
nadomestiti redno zaposlenih delavcev, se bodo naša prizadevanja za nove zaposlitve, 
tako redne kot preko projektov, nadaljevala tudi v leto 2007. 
 
V celoti smo, s planom začrtane naloge, dosegli in jih ponekod tudi presegli, zato 
ocenjujemo leto 2006 kot uspešno. 
 
 
 
 
Ptuj, februar 2007 Direktor: 

mag. Matjaž Neudauer 
  
 
  


