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1 PREDSTAVITEV ZAVODA 

 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 kulturo, zato jih izvajamo v obsegu 
sredstev, ki jih dobimo na vsakoletnem pozivu. 
 
Knjižnica je bila leta 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 umeščene v enako kategorijo razvitosti.  
 
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 spodbujanju bralne kulture, 
- pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki; 

 
kot osrednja območna knjižnica pa še: 

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

 
Knjižnica je vključena v Združenje splošnih knjižnic, nekateri zaposleni pa v Zvezo 
bibliotekarskih društev Slovenije ter njene sekcije. 
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 Ustanovitelji 

Knjižnica je imela konec leta 2020 enajst občin soustanoviteljic in pet pogodbenic.  
 
Občine ustanoviteljice: MO Ptuj, Destrnik, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, 
Majšperk, Markovci, Videm, Zavrč in Žetale.  
 
Občine pogodbenice: Cirkulane, Dornava, Podlehnik, Sveti Andraž in Trnovska vas. 
 
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 115 in 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.  
 
Skladno z odločbo Ustavnega sodišča in spremembo Zakona o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture je bila spremenjena sestava sveta zavoda (zastopanost 
delavcev). Spremenjeni Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
102, 11. 12. 2009. 
 

Kot pomemben dogodek v letu 2020 smo prepoznali prejem naziva Branju prijazna 
občina, ki ga je v letu 2020 med drugimi prejela tudi Mestna občina Ptuj, in je namenjen 
spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture. 
Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da občine spodbudi k bolj 
aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in k povezovanju med različnimi 
organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Cilj projekta je, da 
vse lokalne skupnosti v Sloveniji postanejo branju prijazne. Prejemnice tega naziva so 
v preteklih letih postale tudi naše okoliške občine: Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah (2017, podaljšan 2020), oObčina Cirkulane (2019), Občina Ormož (2020).  

 
Slika 1: Mestna občina Ptuj je prejemnica naziva Branju prijazna občina (uradni logotip). 
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2 PRAVNA UREDITEV 

 Zakonske in podzakonske podlage za izvajanje dejavnosti in 
delovnega področja zavoda 

- Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ivana Potrča Ptuj (Ur. l. RS, št. 9/04), 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Ur. l. RS, št. 115/08 in št. 102/09), 
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002 – ZUJIK in 92/15), 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.  RS, št. 77/07 – UPB 

s spremembami in dopolnitvami), 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB s spremembami ni 

dopolnitvami), 
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB s spremembami in 

dopolnitvami), 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB s 

spremembami in dopolnitvami), 
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB s 

spremembami in dopolnitvami), 
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS, št. 69/06 in 86/09), 
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) – UPB (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), 
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB s spremembami in 

dopolnitvami), 
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s spremembami in 

dopolnitvami), 
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99 s spremembami in dopolnitvami), 
- Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS, št. 95/15 s spremembami in 

dopolnitvami), 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l . RS, št. 94/07), 
- Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Ur. l .EU, št. L119), 
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08 s spremembami in 

dopolnitvami), 
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 

45/94 s spremembami in dopolnitvami), 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, 

št. 73/03, 70/08 in 80/12), 
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03), 
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo 

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

- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS, št. 74/17), 
- Pravilnik o vodenju evidenc javnih zavodov na področju kulture (Ur. l. RS, št. 

9/17), 
- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Ur. l. RS, 

št. 90/07), 
- Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (Ur. l. RS, št. 65/16), 
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne 

službe na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2004424
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20084979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094502
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3370
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO385
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3606
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4192
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP7
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5244
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4706
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4706
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5318
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4670
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8484
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3059
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3059
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- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03), 
- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). 
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Ur. l. RS, št. 48/20), 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 

epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP-A) (Ur. l. RS, št. 61/20), 

- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-
19 (ZIUOOPE) (Ur. l. RS, št. 80/20), 

- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) (Ur. 
l. RS, št. 98/20). 
 
V letu 2020 je Ministrstvo za kulturo pripravilo predlog novega Pravilnika o 
pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, ki je bil v javni obravnavi od 20. 7. 
2020 do 4. 9. 2020. V knjižnici smo na predlog novega pravilnika pripravili 
pripombe in jih posredovali Ministrstvu za kulturo.  

 Direktor 

3. 6. 2020 se je upokojil dosedanji direktor mag. Matjaž Neudauer. Svet zavoda KIPP 
je dne 23. 4. 2020 za vršilko dolžnosti, do imenovanja novega direktorja, oziroma 
največ za eno leto, imenoval Mileno Doberšek, ki je z delom nastopila dne 4. 6. 2020. 
 

 Svet zavoda 

Dne 24. 10. 2019 je bil svet zavoda konstituiran v sestavi, in sicer:  
- mag. Mirjana Nenad, predsednica (Mestna občina Ptuj), 
- Mateja Matjašič Pevec, namestnica predsednice (Občina Gorišnica – 

predstavnica občin levega brega Drave), 
- Aleksander Voda (Mestna občina Ptuj), 
- Zofija Topolovec (Občina Majšperk – predstavnica občin desnega brega Drave), 
- Hilda Bedrač (Občina Hajdina – predstavnica občin desnega brega Drave), 
- Alfonz Zavrnik (predstavnik zaposlenih). 

 
V letu 2020 se je svet sestal na štirih rednih, eni korespondenčni in na eni seji na 
daljavo ter se med drugim seznanil s poročilom o inventuri za leto 2019, potrdil 
poslovno poročilo za leto 2019, obravnaval in potrdil usklajen finančni načrt KIPP za 
leto 2020, podal soglasje k usklajenemu načrtu OOK za leto 2020, razpisal delovno 
mesto direktorja/direktorice KIPP, se seznanil z informacijami o izvajanju knjižničnih 
storitev v izposoji ob upoštevanju ukrepov NIJZ, sprejel program dela KIPP, katerega 
sestavni del sta tudi kadrovski in finančni načrt za leto 2021, začel postopek 
imenovanja direktorja knjižnice z javno objavo prostega delovnega mesta ter podal 
soglasje k spremembam in dopolnitvam Poslovnika o delu sveta zavoda KIPP. 
 

 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 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2851
https://mreznik.nuk.uni-lj.si/static/IRIS/Zakonski_predpisi/Strokovna_priporocila_in_standardi_za_splosne_knjiznice_2018_2028.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8195
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8195
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8195
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8206
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8231
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člana imenujeta Kulturniška zbornica Slovenije in Združenje splošnih knjižnic, dva 
člana izberejo delavci na volitvah.  
 
V oktobru 2019 je potekel mandat članom strokovnega sveta zavoda, zato je bila po 
dogovoru s Kulturniško zbornico Slovenije in Združenjem splošnih knjižnic 21. 10. 2019 
imenovana nova sestava članov strokovnega sveta, in sicer v sestavi: 

- Katja Zupanič, predsednica (Kulturniška zbornica Slovenije),  
- Gregor Korošec, namestnik predsednice (predstavnik zaposlenih), 
- mag. Polona Rifelj (Združenje splošnih knjižnic), 
- Dragica Turjak (Združenje splošnih knjižnic), 
- dr. Aleksander Lorenčič (Kulturniška zbornica Slovenije), 
- Darja Plajnšek (predstavnica zaposlenih). 

 
V letu 2020 se je strokovni svet sestal na dveh rednih sejah, se seznanil in obravnaval 
poročilo o delu knjižnice za leto 2019 ter zanj podal pozitivno mnenje, obravnaval in 
podal pozitivno mnenje k programu dela KIPP 2021, katerega sestavni del sta tudi 
kadrovski in finančni načrt za leto 2021, ter se seznanil z informacijo o izvajanju 
knjižničnih storitev v izposoji ob upoštevanju ukrepov NIJZ. 

 Kolegij direktorja 

Kolegij direktorja, ki ga sestavljajo vodje oddelkov in vodja upravno-tehnične službe, 
se je v letu 2020 sestal osemkrat in obravnaval vse tekoče naloge v zvezi z delom ter 
bil namenjen medsebojnemu informiranju.  
 
Na kolegijih se vodi zapisnik, ki ga vsakokrat piše drug član kolegija. Zapisniki so 
arhivirani v tajništvu, po en izvod pa prejmejo tudi vodje oddelkov. 
 

 Nadzori nad delom in druge posebnosti skozi leto 

V letu 2020 smo se zaradi širjenja nove koronavirusne bolezni sredi meseca marca 

soočili z novo nastalo situacijo in izzivi. 12. 3. 2020 je bila razglašena epidemija, ki je 

trajala do 31. 5. 2020. 

V knjižnici so bile zaradi preprečevanja širjenja okužbe med 10. 3. in 31. 5. 2020 

odpovedane vse prireditve in bibliopedagoške dejavnosti za skupine. 

Knjižnica je bila zaradi ukrepov Vlade RS za uporabnike zaprta od 13. 3. do 4. 5. 2020.  

V času zaprtja knjižnice je bila uporabnikom zagotovljena uporaba storitev e-knjižnice 

(podaljšanje članstva, vpis na daljavo, dodeljevanje gesel za Mojo knjižnico, začasno 

odpravljena blokada neporavnanih terjatev). Povezali smo se tudi z Gimnazijo Ptuj in 

dijakom nudili informacije o dostopanju do e-knjig za obvezno branje. 

Vlada RS je 28. 4. 2020 na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je dovolila ponovno 

odprtje splošnih knjižnic. 

Knjižnica je od 4. 5. do 29. 5. 2020 poslovala po prilagojenem urniku, ki je bil enak 

poletnemu. Bibliobus je z vožnjo pričel 11. 5. 2020. Ob tem so bili upoštevani vsi 

higienski ukrepi, ki jih je za knjižnice pripravil NIJZ. 
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Od 1. 6. 2020 je bila knjižnica odprta skladno z rednim odpiralnim časom. Uporabnikom 
je bil omogočen prost dostop do knjižničnega gradiva, karantena za gradivo pa je bila 
iz 7 dni kasneje skrajšana na 3 dni. Gradivo v karanteni smo hranili  v ta namen 
prirejenih prostorih in upoštevali navodila in smernice NIJZ. Uporaba časopisnih 
čitalnic in računalnikov še vedno ni bila dovoljena, zato smo časopise izposojali na 
dom, ob vračilu pa so bili odloženi v karanteno.  
 
Od 13. 3. 2020 do 6. 6. 2020 uporabnikom nismo pošiljali opominov, prav tako ni tekla 

zamudnina. Opomine smo ponovno pričeli pošiljati v ponedeljek, 8. 6. 2020, in sicer v 

Študijskem oddelku z mediateko in Mladinskem oddelku, v Oddelku potujoče knjižnice 

pa junija še nismo pošiljali opominov. 

Od 25. 6. 2020 je bilo znova uvedeno obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih 

prostorih. Upoštevali smo vsa navodila NIJZ, vključno z medsebojno razdaljo. 

Od 30. 6. 2020 je bilo znova dovoljeno omejeno zbiranje  50 ljudi, kar pa ni vključevalo 
nastopajočih. Nad 500 ljudi se je lahko zbralo le s posebnim dovoljenjem NIJZ. Zato 
smo prireditve organizirali na prilagojen način – omejeno število obiskovalcev in 
predhodne prijave preko spleta. 
 
S 1. 7. 2020 smo prešli na poletni odpiralni čas, ki je veljal do 31. 8. 2020. 
 
26. 10. 2020 je bil ponovno sprejet Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 
omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, 
zato smo prireditve pričeli snemati brez prisotnosti občinstva in jih predvajali preko 
YouTube kanala knjižnice.  
 
19. 10. 2020 je vlada RS ponovno razglasila epidemijo.  
 
Zaradi Odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki je 

stopil v veljavo 24. 10. 2020, smo s 26. 10. 2020 prešli na prilagojen način dela: poletni 

delovni čas, bibliobus je vozil po urniku, omogočali smo vračilo in prevzem predhodno 

naročenega ali rezerviranega gradiva ob minimalnem stiku z uporabniki. Skozi vse leto 

smo sledili, upoštevali in izvajali uredbe, priporočila in smernice Vlade RS ter NIJZ. 

V letu 2020 je v večini, posledično zaradi covida-19, bilo opravljenih več izobraževanj 

na daljavo, in sicer v obliki video konferenc. V knjižnici smo skladno s tem nabavili 

ustrezno informacijsko-kumunikacijsko opremo in sproti usposabljali zaposlene za 

rokovanje z njo.  

Prav tako smo nabavili informacijsko-kumunikacijsko opremo, ki omogoča snemanje, 

predvajanje in prenos dogodkov v živo preko YouTube kanala KIPP.  

V letu 2020 je bila opravljena notranja revizija poslovanja za leto 2019. 

Od 1. 7. 2020 se je skladno z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter 

skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor pričelo izplačevanje redne delovne 

uspešnosti. 

S 1. 10. 2020 je pričela veljati pogodba z zunanjo pooblaščeno osebo za varstvo 

osebnih podatkov. 
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Od Ministrstva za kulturo smo prejeli dodatna sredstva za nakup knjižničnega gradiva 

za leto 2020 v višini 2.600 EUR. Z Ministrstvom za kulturo smo podpisali aneks. 

Uporabljati smo pričeli storitve  izposoje zvočnih knjig na mobilnih napravah podjetja 

AudiBook, d. o. o. 

Prešli smo na sistem e-vročanja obračunov plač in evidenc delovnega časa, ki jih, 

zavarovane z gesli, zaposlenim pošiljamo na službene elektronske naslove. 
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3 KADROVSKI KAZALCI 

 Število zaposlenih 

Ob koncu leta 2020 je bilo v knjižnici zaposlenih 34 oseb, od tega 31 za nedoločen 
čas, 3 za določen čas. Vršilka dolžnosti direktorice javnega zavoda Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj opravlja funkcijo do imenovanja direktorja knjižnice oziroma največ za eno 
leto, ki pa je sicer, ko ne upravlja funkcije v. d.direktorice, v knjižnici zaposlena za 
nedoločen čas. 
 
V knjižnici je bila izobrazbena struktura zaposlenih ob koncu leta 2020 naslednja: 
 

Stopnja izobrazbe Število zaposlenih 
VII 15 
VI   6 
V 13 

SKUPAJ: 34 
 

Tabela št. 1: Formalna izobrazbena struktura ob koncu leta 2020 

 
 
 

 
 

 
Graf št. 1: Formalna izobrazbena struktura zaposlenih, izražena v odstotkih 
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ODSTOTKIH
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Tabela 2: Zaposleni v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj 
 
 

Zap. št. Priimek in ime Stopnja 
izobrazbe 

Delovno mesto Delovno 
razmerje 

Oddelek / Služba 

1.   Ambruš, Bogdan   V.   Manipulant NDČ   Upravno-tehnična služba, Študijski oddelek z mediateko 

2.   Bračič, Taja   VII./2   Bibliotekar NDČ   Študijski oddelek z mediateko  

3. Burjan, Jasmina VII./I Bibliotekar  NDČ Mladinski oddelek 

4. Ciglar, Biserka VI. Računovodja NDČ Upravno-tehnična služba 

5. Čelan, Črtomir VI. Višji knjižničar, manipulant  NDČ Študijski oddelek z mediateko, Upravno-tehnična služba 

6. Doberšek, Milena VII./2 Bibliotekar (od 4. 6. 2020 v. d. direktorice)  NDČ (DČ) Oddelek za razvoj in digitalizacijo (v. d. direktorice) 

7. Dominc, Bojan V. Knjižničar NDČ Študijski oddelek z mediateko 

8. Gajšek, Luka V. Knjižničar voznik bibliobusa, knjigovez NDČ Oddelek potujoče knjižnice, Upravno-tehnična služba 

9. Horvat, Iris V. Manipulant NDČ Upravno-tehnična služba, Študijski oddelek z mediateko 

10. Jurgec, Marija VII./I Bibliotekar NDČ Oddelek nabave 

11. Kancler, Barbara* VII./2 Manipulant (od 15. 6. 2020 bibliotekar) NDČ (DČ) Upravno-tehnična služba (Študijski oddelek z mediateko) 

12. Klemenčič, Liljana VI. Višji knjižničar NDČ Mladinski oddelek 

13. Kmetec  Friedl, Božena VII./2 Bibliotekar NDČ Oddelek obdelave 

14. Korošec, Gregor VII./2 Bibliotekar NDČ Študijski oddelek z mediateko 

15. Marčič, Helena** V. Manipulant DČ Upravno-tehnična služba, Študijski oddelek z mediateko 

16. Mesarič, Leonida VI. Višji knjižničar NDČ Mladinski oddelek 

17. Milošič, Matejka V. Knjižničar NDČ Mladinski oddelek 

18. Mrgole Jukič, Tjaša VII./2 Bibliotekar NDČ Oddelek potujoče knjižnice 

19. Ogrizek, Anja VII./2 Bibliotekar NDČ Študijski oddelek z mediateko 

20. Petek, Bojan V. Knjižničar, voznik bibliobusa NDČ Oddelek potujoče knjižnice 

21. Petrovič, Mira  VII./2 Bibliotekar NDČ Domoznanski oddelek 

22. Plajnšek, Darja VII./2 Bibliotekar NDČ Oddelek nabave 

23. Potočnik, Primož VII./2 Bibliotekar NDČ Študijski oddelek z mediateko 

24. Radej, Kristian VII./2 Poslovni sekretar NDČ Upravno-tehnična služba 

25. Resman, Ines V. Pomoč v knjižnici (javna dela) DČ Upravno-tehnična služba, Študijski oddelek z mediateko 

26. Rimele, Andrejka V. Knjižničar NDČ Mladinski oddelek 

27. Sajko, Jožica VII./2 Bibliotekar NDČ Študijski oddelek z mediateko 

28. Šalamon, Daniel V. Knjižničar, računalničar NDČ Študijski oddelek z mediateko, Upravno-tehnična služba 

29. Švarc, Marta V. Čistilka, kurirka NDČ Upravno-tehnična služba 

30. Vidovič, Martina VI. Administrator NDČ Upravno-tehnična služba 

31. Vodopivec, Jožica VII./I Bibliotekar  NDČ Oddelek obdelave 

32. Zavec,Tadeja V. Projektno delo (Obrazislovenskihpokrajin.si) DČ Domoznanski oddelek 

33. Zavrnik, Alfonz V. Hišnik NDČ Upravno-tehnična služba 

34. Zmazek, Melita VI. Višji knjižničar NDČ Domoznanski oddelek 
 

Tabela št. 2: Zaposleni za nedoločen in določen čas v KIPP (stanje na dan 31. 12. 2020) 
*Zaposlena je nadomeščala delavca (Boštjana Koražijo), s 15. 6. 2020 nadomešča (Mileno Doberšek) do njene vrnitve na delovno mesto bibliotekar VII/2. 
 ** Zaposlena nadomešča delavko (Barbaro Kancler) do njene vrnitve na delovno mesto manipulant IV. 
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 Spremembe in pomembni kadrovski dogodki med letom 

Mestni svet Mestne občine Ptuj je 27. 1. 2020 sprejel sklep, da se mag. Matjažu 
Neudauerju podeli najvišje občinsko priznanje velika oljenka ob slovenskem kulturnem 
prazniku za izjemne dosežke in rezultate strokovnega dela ter za doprinos pri 
predstavitvi kulture v Mestni občini Ptuj.  
 

 
 

Utrinek s prejema najvišjega občinskega priznanja velike oljenke (foto: Ana Delin) 

 
S 1. 2. 2020 smo za določen čas na delovnem mestu manipulanta zaposlili Heleno 
Marčič, in sicer za čas do vrnitve Barbare Kancler na omenjeno delovno mesto, ki 
nadomešča Boštjana Koražijo na delovnem mestu knjižničarja. 
 
S 1. 2. 2020 smo na podlagi soglasja Mestne občine Ptuj zaposlili Primoža Potočnika 
na delovnem mestu bibliotekarja VII/2. Delavec je bil do sedaj več let zaposlen za 
nedoločen čas na delovnem mestu manipulanta, kasneje pa je na delovnem mestu 
bibliotekarja tudi dlje časa nadomeščal začasno odsotno delavko.  
 
Svet zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je na svoji seji 23. aprila 2020 za vršilko 
dolžnosti direktorice Knjižnice Ivana Potrča Ptuj imenoval dosedanjo namestnico 
direktorja knjižnice Mileno Doberšek za obdobje do imenovanja direktorja oziroma 
največ za eno leto. 
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3. junija 2020 se je upokojil dosedanji direktor mag. Matjaž Neudauer. 
 
S 15. 6. 2020 je Barbara Kancler, ki je do tega dne opravljala delo knjižničarja po 
pogodbi za določen čas, in sicer nadomeščanje odsotnega delavca Boštjana Koražijo, 
nastopila delo po pogodbi za določen čas na delovnem mestu bibliotekarja, in sicer 
nadomeščanje odsotne delavke Milene Doberšek do njene vrnitve, ki v času od 4. 6. 
2020 opravlja delo vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča 
Ptuj do imenovanja direktorja knjižnice oziroma največ za eno leto. 
 
14. 9. 2020 je z delom v Domoznanskem oddelku na spletnem biografskem leksikonu 
v sklopu javnega razpisa Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji 
Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021 z operacijo z naslovom »Korak do 
novih delovnih izkušenj in kariernih možnosti« pričela Tadeja Zavec.  
 
Ponovni razpis za direktorja knjižnice je bil na podlagi sklepa sveta zavoda objavljen 

6. 10. 2020 v Štajerskem tedniku, na Zavodu za zaposlovanje in na spletni strani KIPP. 

Rok za prijavo je bil 10 dni. Na seji sveta zavoda, ki je bila 22. 10. 2020, so obravnavali 

tri pravočasno prispele vloge na razpis. Kandidata, ki sta izpolnjevala vse zahtevane 

pogoje, sta  program dela in razvoj zavoda predstavila na seji sveta zavoda, slednja je 

potekala na daljavo, 8. 12. 2020. Svet zavoda je na isti seji izbral kandidatko Mileno 

Doberšek za direktorico javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj za mandatno dobo 

5 let.  

Na podlagi sklepa sveta zavoda o izbiri kandidata za direktorja Knjižnice Ivana Potrča 
Ptuj, sprejetega 8. 12. 2020, je volilna komisija, imenovana s sklepom na isti seji, v 
sestavi Kristian Radej, predsednik volilne komisije, in Božena Kmetec - Friedl ter 
Primož Potočnik, člana volilne komisije, izvedla tajne volitve oziroma glasovanje za 
pridobitev mnenja strokovnih delavcev zavoda o izbrani kandidatki Mileni Doberšek. 
Rezultat tajnih volitev je bil enoten, saj so vsi volilci dali pozitivno mnenje izbrani 
kandidatki za direktorico knjižnice. 
 

 Invalidne osebe 

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj je v letu 2020 imel en redno zaposleni priznano invalidnost 
3. kategorije. 
 

 Javni delavci 

Javna dela imamo v naši knjižnici od leta 1992. V tem obdobju je v redno zaposlitev 
prešlo 18 udeležencev javnih del.  
 
V letu 2020 smo na razpisu javnih del (pomoč v knjižnici) bili uspešni in zaposlili eno 
javno delavko. 
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 Analiza – ocena 

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. 
 

 Obvezna praksa v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj 

V letu 2020 je v Knjižnici Ivana Potrča v času od 2. do 13. 3. 2020 obvezno prakso 
uspešno opravila Lea Lukman. Študentka je obvezno prakso opravljala na podlagi 
dogovora o praktičnem usposabljanju študentov s Filozofsko fakulteto Oddelka za 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Univerze v Ljubljani. Praksa  naj 
bi trajala do 20. 3. 2020, vendar je bila zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije s 13. 
3. 2020 predčasno uspešno zaključena.   
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4 DELO V JAVNEM ZAVODU 

 Notranja organizacija dela  

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je bila v letu 2008 skladno z Odlokom o ustanovitvi 
notranje razdeljena, in sicer na oddelke in službe: 

- Študijski oddelek z mediateko, 
- Mladinski oddelek, 
- Domoznanski oddelek, 
- Oddelek potujoče knjižnice, 
- Oddelek za razvoj in digitalizacijo, 
- Oddelek nabave, 
- Oddelek obdelave, 
- Upravno-tehnično službo. 

 
 
 

Slika 2: Organizacijska shema Knjižnice Ivana Potrča Ptuj – organigram 

 
Oddelke in službe vodijo vodje, ki delo v svojem oddelku in službah usklajujejo s 
programom dela in sklepi organov knjižnice. Oktobra 2013 je prišlo do reorganizacije 
notranje organizacije dela, in sicer: 
- z dnem 10. 9. 2013 je direktor zavoda za svojo namestnico imenoval Mileno 
 Doberšek, bibliotekarsko specialistko, 
- z dnem 10. 9. 2013 je direktor za vodjo upravno-administrativnega in 
 tehničnega sektorja imenoval Kristiana Radeja, poslovnega sekretarja VII/2, 
- z dnem 11. 9. 2013 je direktor za vodjo Študijskega oddelka z mediateko 
 imenoval Boženo Kmetec - Friedl, bibliotekarsko specialistko. 
5. junija 2020 je v. d. direktorice Milena Doberšek za svojo namestnico imenovala Miro 
Petrovič.  
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Slika 3: Prikaz neposredne povezave: direktor in sistemizacija delovnih mest v KIPP 

DIREKTOR

STROKOVNA 
DELOVNA MESTA

BIBLIOTEKAR in VIŠJI 
KNJIŽNIČAR

BIBLIOTEKAR 
OBMOČNIH NALOG

KNJIŽNIČAR 

KNJIŽNIČAR – VOZNIK 
BIBLIOBUSA

UPRAVNO -TEHNIČNA 
SLUŽBA

POSLOVNI SEKRETAR 
VII/2

RAČUNOVODJA VI

ADMINISTRATOR VI

INFORMATIK VII/1

RAČUNALNIČAR V

HIŠNIK V

KNJIGOVEZ IV

MANIPULANT IV

KURIR III

ČISTILKA II
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 Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in udeležba na dogodkih v in izven KIPP 

Izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in udeležba na dogodkih izven KIPP Datum Udeleženci 

Letno poročanje za javni sektor (zaključni račun) 9. 1. Ciglar 

Udeležba na delavnici Priprava person za knjižnice 17. 1. Potočnik 

Udeležba na razstavi Od zibelke do groba, življenje slikarja Jana Oeltjena skozi gradivo 
Zgodovinskega arhiva na Ptuju 5. 2. Zmazek 

Udeležba na izvršnem odboru sekcije za potujoče knjižnice 7. 2. Mrgole Jukič 

Dodeljevanje tekočih transferov iz občinskega proračuna 11. 2. Ciglar 

Udeležba na delavnici Kako uporabnikom v knjižnici približati COBISS 12. 2. Potočnik 

Udeležba na strokovnem posvetu Kako s primerno komunikacijo in sodobno informacijsko 
podporo do učinkovite izterjave knjižničnega gradiva in terjatev 13. 2. Vodopivec, Doberšek 

Udeležba na likovni razstavi Irene Tušek v Kidričevem 4. 3. Zmazek 

Udeležba na tečaju Uporaba programske opreme COBISS/Izposoja, osnovni postopki 5. 3. Vodopivec 

7. spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju (spletni seminar) 8. 5. Ciglar 

Srečanje direktorjev – aktualna dogajanja na področju splošnih knjižnic 18. 6. Doberšek 

Otvoritveni ogled razstave na prostem z naslovom Številne podobe Ptuja 10. 6. Doberšek, Petrovič, Plajnšek, Zmazek 

Udeležba na razstavi in predstavitvi monografije Andreja Brenceta Vinogradništvo na Ptujskem 
območju od pojava trtne uši konec 80-ih let 19. stoletja do leta 1991 v Pokrajinskem muzeju Ptuj 
Ormož 22. 6. 

Zmazek, Kmetec - Friedl, Vodopivec, 
Plajnšek 

Kako uporabnikom knjižnici približati COBISS 30. 6. Dominc, Gajšek, Petek, Plajnšek 

Udeležba na delavnici Kako uporabnikom v knjižnici približati COBISS 8. 7. Ogrizek, Bračič, Klemenčič 

Udeležba na spletni delavnici Kako uporabnikom približati COBISS 12. 8. Kancler, Milošič 

Praktična delavnica o elektronskem javnem naročanju 27. 8. Radej 

Varstvo pri delu in požarna varnost (KIPP) v 2020 vsi zaposleni 

Izobraževanje Zgodba je most (Kamnik) 1.–3. 9. Milošič, Klemenčič 

Udeležba na seminarju Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj 
ugodnih okoliščinah 16. 9. Korošec 

Udeležba na seminarju Novosti obračuna plač v javnem sektorju in izplačilo redne delovne 
uspešnosti  21. 9. Doberšek 

Udeležba na seminarju Webinar za moderatorje bralnih klubov, začetna stopnja (spletni seminar) 22.–29. 9. Ogrizek  

ABC bralne pismenosti: Branje literarne fikcije Mariborska knjižnica (spletni seminar) 5. 10. Ogrizek, Korošec, Dominc, Petek 

ABC bralne pismenosti: Dosežki na področju branja in motivacija za branje v raziskavi PISA 2018  
Mariborska knjižnica (spletni seminar) 7. 10. Potočnik, Čelan 

ABC bralne pismenosti: Športajmo in berimo: nacionalni medresorski program za spodbujanje 
branja med mladimi športniki, Mariborska knjižnica (spletni seminar) 7. 10. 

Ogrizek, Potočnik, Kancler, Gajšek, 
Petek   

https://konference.dashofer.si/7-spomladansko-srecanje-zaposlenih-v-javnem-sektorju-productsemk007009/
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ABC bralne pismenosti: Opisniki temeljnih zmožnosti, Mariborska knjižnica (spletni seminar) 8. 10. Ogrizek 

Kako uporabnikom v knjižnici približati COBISS; spletna delavnica; Izum (spletni seminar) 8. 10. Korošec, Čelan 

ABC bralne pismenosti: Zlate hruške, kakovostno branje za vse, Mariborska knjižnica (spletni 
seminar) 9. 10. Potočnik, Burjan, Čelan 

ABC bralne pismenosti: Beremo skupaj: vsak dan, vsak mesec, doma, v službi, na kolesu in 
drevesu«, Mariborska knjižnica (spletni seminar) 9. 10. 

Potočnik, Kancler, Korošec, Gajšek, 
Petek, Burjan 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije – računovodsko-davčni vidik;  
Pokrajinski arhiv Maribor (spletni seminar) 13. 10. Ciglar, Vidovič, Radej 

Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja 
obrazcev, MZK (spletni seminar)         14. 10.  Radej, Doberšek  

Mednarodna konferenca bibliobusov, Pokretne biblioteke na putu do udaljenih korisnika  
Knjižnica kulturnega centra Kladovo (Srbija) (spletni seminar) 15. 10. Mrgole Jukič  

DOMFEST, domoznanski festival, MK Kranj (spletni seminar) 22. 10. Petrovič, Zmazek  

Udeležba na spletnem tečaju PressReader 12. 11. Čelan 

Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja 
obrazcev Ministrstva za kulturo (spletni seminar) 17. 11. Doberšek, Radej 

Pregled ključnih predpisov pri delovanju javnih organizacij z vidika poslovnega organa »SINKUL« 
(spletni seminar) 18. 11. Doberšek 

Kaj mora delodajalec danes vedeti o varstvu osebnih podatkov? (spletni seminar) 19. 11. Doberšek, Radej  

Udeležba na spletnem tečaju EBSCOhost 19. 11. Čelan 

Novosti premoženjske bilance 2020 in neusklajeni poboti, Dashofer (spletni seminar) 24. 11. Ciglar  

Mreža znanja 2020, Arnes (spletni seminar) 25.–26. 11 Šalamon 

COBISS Meet 2020, IZUM (spletna konferenca) 1.–3. 12. Doberšek, Ogrizek, Sajko 

COBISS3/Katalogizacija in format COMARC dopolnitve in novosti, IZUM (spletni seminar)  15.–16. 12 Ogrizek, Plajnšek, Kmetec - Friedl 
 

Tabela št. 3: Izobraževanje, strokovna izpopolnjevanja in udeležba na dogodkih v letu 2020 
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 Člani komisij in delovnih teles ter uredniških skupin 
 
 

Naziv komisije, delovnih teles ter uredniških skupin Člani 

Članica nadzornega odbora portala Dobre Knjige Doberšek 

Članica nadzornega sveta Kamre Neudauer, prevzela Doberšek 

Članica nadzornega sveta portala Obrazi slovenskih pokrajin Doberšek 

Članica delovne skupine OOK za dogovor z NUK-om glede konzorcijskega nakupa e-virov Doberšek 

Komisija za popis denarnih sredstev v blagajni, portoblagajni in transakcijskem računu ter terjatev in obveznosti Radej, Korošec, Mesarič  

Komisija za popis opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja nad 1 letom uporabnosti  Petek, Gajšek, Šalamon 

Komisija za popis drobnega inventarja in drobnega orodja do 1 leta uporabnosti Zavrnik, Dominc, Potočnik 

Komisija za izločanje in odpis knjižničnega gradiva 2020 Kmetec - Friedl, Milošič, Ogrizek, Petek, Vodopivec   

Član strokovnega sveta zavoda KIPP Korošec, Plajnšek 

Urednik Portala Dobre knjige Korošec 

Član sveta zavoda KIPP – predstavnik zaposlenih Zavrnik 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov  Radej, Mojca Neudauer Meglič (od 1. 10. 2020) 

Volilna komisija za izvedbo volitevglede glasovanja in pridobitve mnenj strokovnih delavcev o izbranem kandidatu za 
direktorja KIPP (volitve 18. 12. 2020) 

Dominc, Kmetec - Friedl, Korošec, Potočnik, Radej, 
Vidovič  

Komisija za prireditve v KIPP Petrovič, Korošec, Ogrizek, Klemenčič, Plajnšek 

Delovna skupina za izterjavo neplačanih terjatev od uporabnikov  Vodopivec, Ogrizek, Potočnik  

Članica Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS Petrovič 

Članica strokovnega sveta Mariborske knjižnice  Petrovič 

Predsednica komisije za Čopove diplome in Čopova priznanja pri ZBDS Petrovič 

Članica skupine urednikov leksikona Obrazi slovenskih pokrajin (regijska urednica za Spodnjepodravce) Petrovič 

Delovna skupina za promocijo dejavnosti KIPP na družbenih omrežjih Bračič, Burjan, Milošič, Petrovič, Potočnik, Zmazek  

Predsednica sekcije Potujočih knjižnic pri ZBDS  Mrgole Jukič 

Urednica revije Potujoče novice ZBDS Mrgole Jukič  

Predsednica strokovnega odbora in članica upravnega odbora ZBDS  Mrgole Jukič  

Glavni urednik spletne strani KIPP Potočnik 

Uredniški odbor portal Dobre knjige Korošec, Ogrizek, Kancler 

Članica uredniške skupine domoznanskega portala slovenskih splošnih knjižnic Kamra (urednica za Spodnje Podravje) Zmazek 

Članica sveta zavoda Zgodovinskega arhiva na Ptuju Zmazek 
 

Tabela št. 4: Člani komisij, delovnih teles in uredniških skupin, v katerih so (so)delovali zaposleni KIPP v letu 2020. 
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Utrinek s predstavitve trojezičnega vodnika Iz zakladnice ptujske knjižnice 7. februarja 2020 (foto: Mira Petrovič)
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 Knjižnično gradivo 

 Nabava gradiva 

V letu 2020 je nakup predstavljal glavni vir pridobivanja in dopolnjevanja knjižničnega 
gradiva. Del gradiva smo pridobili tudi z obveznimi izvodi, darovi, zameno in lastno 
izdajo.  
 
Nakup je potekal v skladu s priporočili in merili dokumentov, ki urejata pogoje za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe: Pravilnik in standardi za splošne 
knjižnice ter Dokument o nabavni politiki v KIPP. V postopku nabave je bilo potrebno 
usklajevanje prejetih finančnih sredstev z določili in navodili zakonskih predpisov v 
navedenih dokumentih, ki definirajo število in vsebino kupljenih izvodov gradiva in 
ustreznega števila izvodov le-teh, ki so bila na knjižnem trgu v letu 2020.  
 
Ob navedenem pa upoštevamo tudi potrebe in želje naših uporabnikov. Financiranje 
nakupa knjižničnega gradiva občin ustanoviteljic in pogodbenic je bilo med letom 
tekoče in v višini pogodbeno dogovorjenega zneska, razen Ministrstva za kulturo, ki je 
del pogodbenega zneska za nakup knjižničnega gradiva za leto 2020 v višini 4.778,00 
evra nakazalo v mesecu juniju, celotni preostali znesek pa šele v novembru 2020. 
 
V Oddelku nabave sta zaposleni Marina Jurgec in Darja Plajnšek. Darja Plajnšek 
opravlja v nabavi naloge s področja nakupa serijskih publikacij, in sicer en dan v tednu. 
Ostale dni dela v Oddelku obdelave, eno soboto v mesecu pa v izposoji Študijskega 
oddelka, kjer po potrebi tudi nadomešča odsotnost zaposlenih, in občasno tudi na 
bibliobusu. Med letom je lektorirala različna poročila in vabila za prireditve v knjižnici 
in je članica Komisije za prireditve v KIPP. Marina Jurgec opravlja celotno nabavo 
knjižničnega gradiva in s tem vezane naloge in aktivnosti.  
 
V Oddelku nabave smo tudi v letu 2020 skrbeli za dopolnjevanje čim širšega izbora 
knjižničnega gradiva v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi. Na ta način smo lahko 
našim uporabnikom zagotovili gradivo, v letu 2020 še posebej ob spremenjenih pogojih 
poslovanja zaradi epidemije, glede na njihove potrebe in želje po izobraževanju, 
informacijah, znanstvenem delu, raziskovanju, kulturi in razvedrilu.  
 
Pri tem smo upoštevali različne uporabnike knjižnice, od posameznikov do skupin in 
organizacij v okolju, ki ga pokrivamo, in širše z medknjižnično izposojo.  
 
Med letom smo nabavljali tudi tujo strokovno in leposlovno literaturo.  
 
V letu 2020 smo za nakup knjižničnega gradiva prejeli 244.732,00 evra.  
 
Skupaj s prenesenimi sredstvi iz leta 2019 v višini 11.230,79 evra je bil znesek 
razpoložljivih finančnih sredstev 255.962,79 evra.  
 
Za nakup knjižničnega gradiva smo do 31. 12. 2020 porabili 219.380,49 evra.  
 
V leto 2021 prenašamo 36.582,30 evra.  
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V navedenem znesku prenosa finančnih sredstev je tudi prenos sredstev Ministrstva 
za kulturo za nakup gradiva v višini 2.638,57 evra, ki predstavlja finančna sredstva, 
rezervirana za nakup prestižne ročno vezane izdaje knjige založbe Mladinska knjiga 
Sijajni Botticelli. Njen izid je bil načrtovan konec leta 2020, vendar so ga prestavili v 
začetek leta 2021. 
 
Pregled prejetih in porabljenih finančnih sredstev po financerjih v letu 2020: 
 

Financerji 
Prejeta sredstva  

s prenosom iz 2019 
Porabljena sredstva Prenos v 2021 

Min. za kulturo             57.785,00 55.146,43               2.638,57 

MZK-Območnost                      8.000,00                8.000,00  0,00 

Občina Videm                14.052,05 11.660,85              2.391,20                                                    

Občina Žetale                          3.843,11 3.248,37                  594,74                                

Občina Juršinci                                          7.280,59 5.602,14               1.678,45                                          

Občina Destrnik                      7.609,92  5.962,90               1.647,02                    

Občina Majšperk                                         10.300,57 7.718,35               2.582,22                            

Občina Sv. Andraž                                   3.537,65 3.022,15 515,50 

Občina Ptuj                                    59.314,37             54.495,27                                    4.819,10 

Občina Markovci                                      10.280,08 7.480,44 2.799,64 

Občina Cirkulane                                6.924,06 5.845,00 1.079,06 

Občina Hajdina                                          10.402,37 7.804,36               2.598,01                      

Občina Dornava                                                        7.996,03                    6.866,35               1.129,68 

Občina Zavrč                                    4.462,27               3.779,11                  683,16 

Občina Trnovska v.                                  4.019,13 3.100,37                  918,76                

Občina Podlehnik                                 5.455,14 4.309,72               1.145,42 

Občina Kidričevo                                      16.519,72 12.741,30               3.778,42 

Občina Gorišnica                                    10.916,96 9.236,72              1.680,24                

SIKPT (lastna sred.)                      7.263,77               3.360,66               3.903,11 

Skupaj:  255.962,79 219.380,49 36.582,30 
 

Tabela št. 5: Pregled prejetih in porabljenih finančnih sredstev 

  
V COBISS3/Nabava je bilo vnesenih in obdelanih 528 postavk dokumentov nakupa 
knjižnega in neknjižnega gradiva, 267 postavk serijskih publikacij vključno s pripravo 
novih naročil in odpovedi, 78 postavk darov, 18 postavk elektronskih virov in 1 lastna 
izdaja. 
 
Dosežen nakup gradiva po vsebinskih kriterijih je razviden iz statističnega prikaza 
prirasta knjižničnega gradiva v letu 2020. 
 

 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.  
 
Za leto 2020 je knjižnica načrtovala nakup gradiva po določilih Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti. Skladno z dogovorom na Kolegiju županov Spodnjega 
Podravja je knjižnica načrtovala nakup gradiva v obsegu, ki je za 20 % nižji od 
določenega v omenjenem pravilniku. Če smo namreč želeli doseči enotno financiranje 
občin ustanoviteljic in pogodbenic, so bili potrebni kompromisi.  
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Pravilnik ter Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–
2028) Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Republike Slovenije namreč 
določajo, da mora knjižnica dopolnjevati zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodi 
knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 
prebivalcev. Prirast gradiva smo načrtovali po naslednjih kriterijih, in sicer 250 izvodov 
knjig, 25 izvodov neknjižnega gradiva in 40 naslovov tekoče naročenih serijskih 
publikacij. 
 
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 okrog 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.  
 
Stari fond je gradivo, ki ga knjižnica hrani v zbirki, a doslej še ni bilo inventarizirano.  
 
Za nakup gradiva nam sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice in pogodbenice, v 
sorazmernem deležu pa Ministrstvo za kulturo na podlagi neposrednega poziva, na 
katerega se knjižnica prijavi vsako leto.  
 
Na pozivu Ministrstva za kulturo smo za nakup gradiva prejeli 57.785,00 €, za 
izboljšanje javne dostopnosti do elektronskega knjižničnega gradiva v slovenskem 
jeziku pa 4.778,00 €. Od občin smo prejeli 171.746,00 €. 
 
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 in 
spremembe), Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 2018 do 2028), Nacionalni 
program za kulturo (2018−2025), 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), Strateški načrt razvoja Knjižnice Ivana Potrča 2017−2021, Letni načrt 
nakupa knjižničnega gradiva in Dokument o nabavni politiki v Knjižnici Ivana Potrča 
Ptuj.   
 
Domoznansko gradivo pridobivamo predvsem z nakupi po utečenih kanalih, zelo 
pomemben vir pa so tudi darovi, kar je rezultat 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). 
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Eden od virov za domoznansko zbirko je obvezni izvod, ki ga redno pregledujemo in 
odbiramo domoznansko gradivo. V sodelovanju z Oddelkom nabave smo redno 
pregledovali kataloge antikvariatov (Trubarjev antikvariat Ljubljana, Antikvariat 
Glavan), iz katerih glede na ponudbo občasno kupujemo domoznanske izdaje. Zbirko 
razglednic smo v letu 2020 obogatili z nakupom 17 razglednic Ormoža z okolico.  
 
Za celoten nakup knjižničnega gradiva smo v letu 2020 porabili 219.380,49 €.  
 
Razdelitev porabljenih sredstev za nakup gradiva v letu 2020 je bila naslednja: 
 

Vrsta nakupa gradiva Porabljena sredstva (€) 

Knjige in neknjižno gradivo 180.666,09 

Serijske publikacije 16.628,88 

Vezava publikacij (Štajerski tednik) 195,20 

Oddaljen dostop do baz: LEXPERA IUS-INFO Napredni 5.841,36 

El. dostop do arhiva dnevnika Večer 732,00 

E-knjige: BIBLOS 7.667,72 

Zvočne knjige AUDIBOOK 822,66 

Oddaljen dostop do baz EBSCO Pressreader-library solution 3.928,11 

GVIN professional analizator BISNODE 1.952,40 

Didaktične igre 946,07 

SKUPAJ 219.380,49 
 

Tabela št. 6: Razdelitev porabljenih sredstev za nakup gradiva v letu 2020 
 

 Prirast gradiva (enot) po oddelkih 

Oddelek Prirast 
Študijski oddelek z mediateko 6.502 

Mladinski oddelek 1.985 

Potujoča knjižnica 2.798 

Domoznanski oddelek 265 

SKUPAJ 11.550 
 

Tabela št. 7: Prirast gradiva (enot) po oddelkih 
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Primerjava prirasta (enot) gradiva po letih: 
 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 

Prirast gradiva 9.732 10.792 11.522 13.526 11.550 
 

Tabela št. 8: Primerjava prirasta (enot) gradiva po letih.  

 
V letu 2020 knjižnica beleži nižji prirast gradiva kot v predhodnem letu, kar je delno 
tudi posledica zmanjšanja knjižne produkcije zaradi epidemoiološke situacije. Prirast 
gradiva se je v letu 2020 glede na prejšnje leto zmanjšal za 14,61 %.  
 
S sredstvi Ministrstva za kulturo smo v letu 2020 nabavili 1.221 enot knjig in 
neknjižnega gradiva in 297 enot periodike, s sredstvi občin pa 7.335 enot knjig in 
neknjižnega gradiva, kar je 21,53 % enot gradiva manj, periodike pa 4,81 % manj kot 
v preteklem letu. Z lastnimi sredstvi smo kupili 159 enot.  
 
Skupen nakup s sredstvi financerjev je bil 9.012 enot gradiva. Z obveznim izvodom 
smo pridobili še 1.920 enot gradiva, z darovi 490, z zameno 45, starim fondom 71, z 
lastno izdajo pa še 12 enot gradiva. 
 
Skupaj smo tako dosegli prirast 11.550 enot – od tega 11.136 enot monografskih in 
serijskih publikacij ter 414 enot neknjižnega gradiva. 
 

Tip gradiva 
Knjižno / 
neknjižno 

ŠO MO PK DO Skupaj 

Monografske publikacije  5.686 1.875 2.658 142 10.361 

Serijske publikacije 579 29 50 117 775 

Neknjižno gradivo 237 81 90 6 414 

Skupaj 

Knjižno 6265 1904 2708 259 11136 

Neknjižno 237 81 90 6 414 

Skupaj 6.502 1.985 2.798 265 11.550 
 

Tabela št. 9: Prirast gradiva (enote) glede na tip gradiva in oddelke knjižnice 
 

 Zaloga gradiva 

Zaloga gradiva po oddelkih:  
 

Tip gradiva 
Knjižno / 
neknjižno 

ŠO MO PK DO Skupaj 

Monografske publikacije  200.642 57.327 50.943 21.092 330.004 

Serijske publikacije 10.243 261 168 5.939 16.611 

Neknjižno gradivo 10.634 2.493 3.298 600 17.025 

Skupaj 

Knjižno 210.885 57.588 51.111 27.031 346.615 

Neknjižno 10.634 2.493 3.298 600 17.025 

Skupaj 221.519 60.081 54.409 27.631 363.640 
 

Tabela št. 10: Zaloga gradiva po oddelkih 
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 Obdelava gradiva 

Obdelava gradiva se vrši v treh oddelkih: Oddelku obdelave, Domoznanskem oddelku 
in v Oddelku za razvoj in digitalizacijo.  
 
Večina obdelave novega gradiva je opravljena v prvem oddelku, kjer gradivo 
obdelujeta dve delavki. Pri obdelavi gradiva sodeluje tudi Anja Ogrizek iz Študijskega 
oddelka z mediateko.  
 
Tudi v letu 2020 je štiri dni v tednu v oddelku delo opravljala delavka iz oddelka nabave. 
Domoznansko gradivo obdelujeta katalogizatorki na Domoznanskem oddelku. 
 
Obdelava gradiva v oddelku obdelave 
 
V Oddelku obdelave sta zaposleni dve delavki bibliotekarki (Božena Kmetec - Friedl in 
Jožica Vodopivec). Novo gradivo pomaga katalogizirati tudi zaposlena iz Oddelka 
nabave (Darja Plajnšek), ki opravlja vsa katalogizacijska in bibliotekarska dela. Vse 
delavke imajo opravljen strokovni izpit. Delno katalogizira gradivo iz naslova nakupa 
in obveznega primerka tudi Anja Ogrizek. 
 
V oddelku med drugim obdelujemo tudi članke ter bibliografije raziskovalcev. Oddelek 
skrbi, da je knjižnično gradivo obdelano strokovno in ažurno ter da je v najkrajšem 
možnem času na voljo 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 sta: standardizirana in vzajemna obdelava knjižničnega 
gradiva in enotno vodenje katalogov. Pogoj za izvedbo pa so ustrezno usposobljeni 
strokovni delavci za vzajemno katalogizacijo in računalniška ter komunikacijska 
povezanost knjižnic. 
 
Skozi vse leto je v oddelku potekala obdelava monografskih publikacij, neknjižnega 
gradiva in tudi periodike. Gradivo je obdelano strokovno in v skladu s katalogizacijskimi 
pravili. Dvakrat letno naše delo preverjata IZUM in NUK.  
 
Ažurno obdelujemo nakupljeno gradivo, gradivo iz obveznega izvoda in gradivo, ki ga 
pridobimo z zameno in darovi. Obdelujemo didaktična igrala in zapise prispevamo v 
vzajemno bazo COBISS. Sproti katalogiziramo knjižno in neknjižno gradivo, katerih 
zapisi še niso v vzajemni bazi.  
 
Kot vsa leta doslej smo tudi v letu 2020 skrbeli za sproten vnos serijskih publikacij, 
prejetih z nakupom, obveznim izvodom ali kot dar, v COBISS. Statistični podatki o 
prirastu serijskih publikacij so razvidni iz skupne statistike prirasta knjižničnega 
gradiva. V sodelovanju z drugimi oddelki smo delali reden odpis zastarele periodike.  
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Zaradi prevzema del in nalog v. d. direktorice so v drugi polovici leta katalogizacijo 
serijskih publikacij ter vnos zaloge prevzele Darja Plajnšek, Božena Kmetec - Friedl in 
Jožica Vodopivec iz Oddelka obdelave. 
 
Katalogizirali smo članke, izdelovali in ažurirali bibliografije raziskovalcev našega 
območja. 
 
V oddelku redno pregledujemo prejeti obvezni izvod ter izločamo gradivo, ki je v 
knjižnici že nabavljeno in ga tudi takoj katalogiziramo, ostalo pripravimo za pregled. 
Pregled opravijo vodje oddelkov in na njihov predlog gradivo še dokupimo.  
 
Gradivo izbiramo na podlagi povpraševanja naših uporabnikov po strokovni tuji 
literaturi, saj opravimo izbor takšnega gradiva večinoma delavci, ki delamo v izposoji.  
 
Enkrat mesečno, v soboto, sta delavki pomagali v Študijskem oddelku z mediateko pri 
izposoji gradiva, obenem pa nadomeščata odsotnost delavcev tudi v času malice, 
bolniških in rednih dopustov ter izobraževanj. 
 
Dvakrat letno smo natisnili inventarne knjige za novo pridobljeno knjižnično gradivo za 
vse oddelke. Pred tiskanjem inventarnih knjig smo preverili števec inventarnih številk, 
da vmes ni nezasedenih številk.  
 
Zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, se je bistveno spremenil način dela. Vrnjeno 
gradivo v Študijskem oddelku z mediateko, ki dobi status zadržano, mora najprej v 72-
urno karanteno. Vsako jutro gradivo po preteku karantene razdolžimo. Razdolženo 
gradivo pomagamo pospraviti na police. Ob ponedeljkih in torkih pripravimo in 
obdelamo prispele rezervacije ter pospravimo in razdolžimo pretekle rezervacije. 
 
Še vedno poteka urejanje gradiva, ki ima 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 Študijski oddelek z mediateko.  
 
Vse gradivo iz bivšega Ljudskega oddelka je potrebno označiti s postavitveno številko 
študijskega oddelka in določiti dvojnice ter prelepiti z novimi nalepkami. Uredili smo 
približno 100 enot gradiva. Večino nefrekventnega gradiva smo pospravili v skladišče. 
Projekt je bolj ali manj zaključen, saj le še občasno naletimo na kakšen primerek iz 
bivšega Ljudskega oddelka. 
 
Za več publikacij (naših in drugih ustanov) so v NUK-u in UKM-u poskrbeli za CIP-
zapise. Za študente višješolskega študija na Ptuju smo izdelali več UDK-vrstilcev za 
diplomske naloge. 
 
Božena Kmetec - Friedl je izdelala bibliografijo raziskovalcev za ZRS Bistra Ptuj, 
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož in nekaj posameznikov. 
 
Redno poteka izterjava izposojenega gradiva in finančnih dolgov. Podjetju Izterjava, d. 
o. o., pošiljamo seznam dolžnikov. 
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Obdelava gradiva v Domoznanskem oddelku 
 
V oddelku smo obdelovali vse vrste gradiva, največ časa pa smo namenili obdelavi 
člankov in sestavnih delov. Mira Petrovič in Melita Zmazek sta v vzajemno bazo 
COBISS skupaj prispevali 920 novih zapisov (monografije, članki, serijske publikacije, 
neknjižno gradivo), prevzeli 37 zapisov ter redigirali 182 lokalnih zapisov in 141 
zapisov v vzajemni bazi. 
 
Monografske publikacije: v sodelovanju z oddelkoma za nabavo in obdelavo smo sproti 
obdelovali novo gradivo, retrospektivno pa tudi stari fond. 
 
Članki in sestavni deli: Melita Zmazek redno obdeluje članke iz dnevnega časopisja 
(Večer, Delo), Mira Petrovič pa članke iz Štajerskega tednika. Delavki obdelujeta 
članke iz občinskih glasil 16 občin, ki jih pokrivamo z domoznansko dejavnostjo, ter 
članke in sestavne dele iz nekaterih drugih serijskih publikacij (Časopis za zgodovino 
in narodopisje, Zgodovinski časopis, Zbornik za umetnostno zgodovino itd.) ter 
monografskih publikacij (lokalni zborniki itd.). V vzajemno bazo sta v letu 2020 
prispevali 893 zapisov za članke in sestavne dele. 
 
Serijske publikacije: Pri obdelavi periodike DO sodeluje z Oddelkom za razvoj in 
digitalizacijo in Oddelkom nabave. 
 
Normativna baza podatkov CONOR: katalogizatorki sta redaktorici baze podatkov 
CONOR, pri čemer skrbita predvsem za domoznanske avtorje. V letu 2020 sta kreirali 
35 novih zapisov za domoznanske avtorje in redigirali 10 zapisov. Zapise za 
domoznanske avtorje označujemo z oznako ptujdom v polju 992b. Trenutno imamo v 
bazi CONOR 2.467 takih avtorjev. 
 
Izdelava bibliografij: Katalogizatorki pripravljata zapise za lastno bibliografijo in 
obdelujeta članke o knjižnici, po dogovoru pa pripravljata zapise tudi za druge 
zaposlene v KIPP ter zunanje uporabnike. Ob koncu vsakega leta na oddelku 
pripravimo in izpišemo tudi bibliografijo ustanove za tekoče leto, ki je priloga k poročilu 
o delu. 
 
Digitalizacija:  
V letu 2020 smo nadaljevali z digitalizacijo neknjižnega gradiva, saj smo digitalizirali 
3.164 fotografskih negativov iz zapuščine Alfreda Bradača, ki jo hrani naša knjižnica.  
Digitalizirali smo tudi Uradni vestnik okraja Ptuj (1955–1957) ter Uradni vestnik občin 
Ormož in Ptuj (1965–2000). Manjkajoče številke za digitalizacijo smo pridobili v 
sodelovanju s Centralno pravosodno knjižnico v Ljubljani in Univerzitetno knjižnico v 
Mariboru.  
 
Obdelava gradiva v Oddelku za razvoj in digitalizacijo 
 
Kot vsa leta doslej smo v prvi polovici leta 2020 skrbeli za sproten vnos serijskih 
publikacij, prejetih z nakupom, obveznim izvodom ali kot dar, v COBISS. Nato je 
katalogizacijo serijskih publikacij prevzel Oddelek obdelave. Statistični podatki o 
prirastu serijskih publikacij so razvidni iz skupne statistike prirasta knjižničnega 
gradiva. V sodelovanju z oddelki smo izvajali tudi reden odpis zastarele periodike. 
Kreirali smo tudi nekaj zapisov za članke iz lokalnih časopisov. 
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 Izločanje gradiva – odpis in donacije odpisanega gradiva 

V okviru rednega dela smo na predlog posameznih oddelkov opravljali odpise 
poškodovanega in zastarelega gradiva.  
 
Zastarelo gradivo (predvsem slovenistiko in jugoslaviko) najprej ponudimo Narodni in 
univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Število odpisanega gradiva je  v okviru določil in 
veljavne zakonodaje. Odpisano gradivo smo ponudili tudi drugim knjižnicam. 
 
Donirali smo različno mladinsko literaturo − kratko prozo, mladinske romane, pravljice 
in različne priročnike za odrasle iz pedagoškega vidika ter romane različnih žanrov.  
 
Na prošnjo gospe Marije Mohorko iz Pravljičnega gozda »Rdeča kapica« iz Vurberka 
smo za njihov Bralni kotiček pripravili 86 enot odpisanega gradivo mladinske literature 
iz Mladinskega oddelka in Potujoče knjižnice. Gradivo so prevzeli 26. 2. 2020. 
 
Za projekt knjižnih hišk (Little free library) smo pripravili: za občino Cirkulane 32 enot, 
občino Hajdina 60 enot, za mestno občino Ptuj 141 enot in za občino Markovci 40 enot 
odpisanega gradiva. Donirali smo različno mladinsko literaturo – kratko prozo, 
mladinske romane, pravljice in različne pedagoške priročnike za odrasle ter romane 
različnih žanrov iz vseh oddelkov. 
 
Nekaj gradiva smo ponudili uporabnikom v odkup za 1,00 evro. 
 
V Študijskem oddelku z mediateko smo odpisali 5.744 enot gradiva. V Mladinskem 
oddelku smo odpisali 1.903 enot gradiva. V Oddelku potujoče knjižnice smo odpisali 
2.083 enot gradiva.  
 
Skupaj smo v letu 2020 odpisali 9.731 enot gradiva, in sicer  9.050 enot knjižnega 
gradiva, 457 enot serijskih publikacij ter 224 enot neknjižnega gradiva. 
 

 Nova donacija zapuščine Ivana Potrča knjižnici  

Konec julija smo  prejeli še del pisateljeve bogate zapuščine, ki nam jo je podarila 
njegova hči Marjetica Potrč.  
 
Donacija vsebuje štiri lovorjeve vence, ki jih je pisatelj prejel ob premierah v letu 1968 
na Ptuju in Mariboru ob uprizoritvi dramskega dela Kreflova kmetija. Za to dramsko 
delo je leta 1947 prejel Prešernovo nagrado. Prejeli smo tudi dva izvoda scenarija oz. 
snemalne knjige Potrčevega dela Zločin, ki ga je napisal France Štiglic.  
 
Poleg omenjenega gradiva smo dobili še več pisateljevih rokopisov, tipkopisov 
njegovih del in različno korespondenco. 
 
V zadnji donaciji, ta je že tretja po vrsti, smo prejeli tipkopis in rokopisne liste 
Potrčevega scenarija novele Gorice, tipkopis romana Zločin, tipkopis in rokopis 
romana Srečanje, dramskih del Krefli, Lacko in Krefli in mnoga druga.  
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Prejeli smo različno korespondenco med pisateljem in Slovensko akademijo znanosti 
in umetnosti. Omenili smo le del te zapuščine, ki pa predstavlja bogat vpogled v 
pisateljev opus. Tudi to donacijo smo popisali in jo hranimo v Domoznanskem oddelku. 
 
Božena Kmetec - Friedl je opravila popis novo pridobljenega gradiva iz zapuščine 
Ivana Potrča in gradivo predala v hrambo v Domoznanski oddelek. 
 

 
Predaja gradiva iz zapuščine Ivana Potrča (foto: Mira Petrovič) 

 

 Varovanje gradiva 

Antikvarno knjižno gradivo po končani bibliografski obdelavi zaščitimo z ovojem iz 
trajno obstojnega papirja, ki knjigo varuje pred prahom in svetlobo ter drugimi 
škodljivimi vplivi, nanj pa nalepimo tudi etiketo s signaturo, ki bi knjigo sicer 
poškodovala. V letu 2020 smo restavrirali štiri knjige iz zbirke dr. Štefke Cobelj, ki so 
bile poškodovane ob izlivu vode leta 2017, med njimi dragoceno izdajo knjige Cithara 
Sanctorum iz leta 1818. Restavratorske postopke so izvedli v podjetju Libram, vsi 
postopki in uporabljeni materiali so bili opravljeni v skladu s pravili in načeli stroke za 
pisno in tiskano materialno kulturno dediščino. 
 
V Domoznanskem oddelku je tudi predalnik za razglednice in fotografije, ki omogoča 
varno in kvalitetno hrambo raznovrstnega drobnega gradiva. Vse ostalo gradivo je 
opremljeno z zaščito proti kraji. Za varovanje knjižnega gradiva pa knjižnica uporablja 
tudi videonadzor.  
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 Članstvo v knjižnici 

V letu 2020 je imela knjižnica 13.574 aktivnih članov ali 19,62 % vsega prebivalstva 
svojega območja. Število prebivalcev: 69.187 (stanje na dan 1. 1. 2020, vir: Statistični 
urad RS). Število aktivnih članov se je glede na prejšnje leto v letu 2020 povečalo, in 
sicer kar za 997 članov oziroma za 7,93 %. Število aktivnih članov po oddelkih je 
prikazano v naslednji preglednici. 
 

Status Oddelek Število 

Aktivni člani 

Študijski oddelek z mediateko 7.262 

Mladinski oddelek 3.941 

Potujoča knjižnica 2.329 

Domoznanski oddelek 42 

SKUPAJ 13.574 
 

Tabela št. 11: Število aktivnih članov po oddelkih KIPP 

 

 
 

Graf št. 3: Število aktivnih članov po oddelkih 
 

Bralca, ki več kot leto dni ni obiskal knjižnice in ima poravnane vse obveznosti, v skladu 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov brišemo iz naše evidence. Takšnega člana ob 
prvem naslednjem obisku ponovno vpišemo kot novega bralca. V segmentu 
COBISS3/Izposoja smo 26. 6. 2020 programsko izbrisali 588 neaktivnih članov ter 22. 
12. 2020 dodatnih 607 članov. Skupaj smo v letu 2020 programsko izbrisali 1.195 
neaktivnih članov knjižnice.  
 

Kategorije bralcev 2020 

Zaposleni 3.400 

Študenti 1.612 

Srednješolci 1.515 

Osnovnošolci 5.025 

Predšolski otroci 730 

Ostali * 1.292 

SKUPAJ 13.574 
 

Tabela št.12: Število aktivnih članov po kategorijah bralcev 
*Med ostale člane uvrščamo upokojence, gospodinje, nezaposlene, svobodne poklice, obrtnike in druge 
kategorije. 
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Graf št. 4: Delež aktivnih članov po kategorijah bralcev 

 
 

 
 
 

 

Status Oddelek 2020 

Novi člani 

Študijski oddelek z mediateko 473 

Mladinski oddelek 251 

Potujoča knjižnica 209 

Domoznanski oddelek* 0 

SKUPAJ 933 
 

Tabela št. 13: Novovpisani člani po oddelkih knjižnice 
*Domoznanski oddelek novih članov ne vpisuje; članstvo ni pogoj za vpogled v domoznansko gradivo, 
ki se izposoja le v čitalnico. 
 
 
 

 
 

Graf št. 5: Delež novovpisanih članov po oddelkih 
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Graf št. 6 : Vpis novih članov po mesecih 

 
Število novovpisanih članov se je v primerjavi z letom prej v letu 2020 zmanjšalo za 
454 članov, kar je za 32,73 % manj kot v letu 2019.  

 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 2020 po oddelkih: 
 

Oddelek Obisk, vezan na izposojo 
Študijski oddelek z mediateko 102.180 

Mladinski oddelek 35.104 

Potujoča knjižnica 17.239 

Domoznanski oddelek 213 

SKUPAJ 154.736 
 

Tabela št. 14: Obisk, vezan na izposojo 
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Graf št. 7: Obisk po mesecih 

 

V letu 2020 smo zabeležili manjši obisk, vezan na izposojo, in sicer za 4,91 % manj 
kot v letu 2019.  
 
K tem obiskom v knjižnici dodatno prištevamo še obisk v čitalnicah, obisk 
bibliopedagoških, pravljičnih, počitniških in igralnih ur, obisk razstav, literarnih večerov, 
ogledi knjižnice ter druge obiske.  
 
Dodatni obisk knjižnice je v letu 2020 zajemal: 
 
 

Dodatni obisk KIPP Število obiskovalcev 
Obisk, povezan z uporabo čitalniških računalnikov 340 

Dodatni obisk v ŠO in MO, merjene obiska ročno v PK in DO ter 
vodeni ogledi po knjižnici, organizirani obiski, bibliopedagoške ure 
in ogledi razstav 

7.570 

Specialne bibliourice 15 

Turistične bibliourice 0 

Poletne počitniške torbice 80 

Pravljice z jogo 128 

Zaključek Pikine bralne značke 0 

Igralne ure s knjigo 16 

Projekt Rastem s knjigo 66 

Obisk literarnih večerov in drugih prireditev v knjižnici 480 

Spremljanje prireditev preko YouTube kanala KIPP 2.058 

Obisk posebnih študijskih sob 106 

Obisk internet klepetalnice 3.060 

SKUPAJ 13.919 
 

Tabela št. 15: Obisk knjižnice, ki ni vezan na izposojo. 
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Celotni obisk knjižnice v letu 2020: 
 

Vrsta obiska Število obiskovalcev 
Obisk, vezan na izposojo 154.736 
Dodatni obisk v KIPP 13.919 
SKUPAJ 168.655 

 

Tabela št. 16: Celotni obisk knjižnice 

 

V letu 2020 skupaj tako evidentiramo 168.655 obiskovalcev, kar pomeni za 23,65 % 
nižji celotni obisk kot v letu 2019.  
 
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.  
 
Do števila obiskov internet klepetalnice pridemo na podlagi statističnih izračunov, saj 
v knjižnici nekajkrat letno izvedemo štetje obiskovalcev v internet klepetalnici v 
dopoldanskem in popoldanskem času.  
 
Ob spremljanju obiska evidentiramo tudi naslove periodike, ki jo bralci berejo. 
Povprečno zabeležen obisk nato pomnožimo s številom dni odprtosti knjižnice oziroma 
dostopnosti internetne klepetalnice. Internet klepetalnico povprečno obišče 60 
obiskovalcev. V letu 2020 je bila klepetalnica zaradi ukrepov uporabnikom na voljo le 
kratek čas (1. 1.–12. 3. 2020), v tem času pa jo je obiskalo 3.060 uporabnikov. 

 

 Transakcije ter izposoja knjižničnega gradiva 

Knjižnica ima štiri stalna izposojevalna mesta, ki so tudi lokacijsko ločena, zato jih 
vodimo kot štiri izposojevališča. To so:  

 Študijski oddelek z mediateko,  

 Mladinski oddelek, 

 Domoznanski oddelek ter 

 Oddelek potujoče knjižnice z bibliobusom.  
 
V spodnji tabeli so razvidne transakcije po vrstah knjižničnega gradiva. 
 

Oddelek 
Monografske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

Drugo 
SKUPAJ 

Študijski oddelek 544.759 11.642 28.428 16.698 601.527 

Mladinski oddelek 213.782 6.751 2.317 6.248 229.098 

Potujoča knjižnica 113.615 4.499 4.287 30.938 153.339 

Domoznanski oddelek 648 10 3.467 80 4.205 

E-knjige (BIBLOS) 0 0 0 10.853 10.853 

SKUPAJ: 872.804 22.902 38.499 64.817 999.022 
 

Tabela št. 17: Transakcije po vrstah knjižničnega gradiva 
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 Transakcije po vrstah gradiva v letu 2020 

 

Vrsta gradiva Število transakcij Delež v % 

Leposlovje 593.065 59,37 

Strokovna literatura 349.209 34,95 

Drugo 56.748 5,68 

SKUPAJ 999.022 100,00 

 

Vrsta gradiva Število transakcij Delež v % 

Slovenski jezik 905.866 90,67 

Tuj jezik 36.424 3,65 

Drugo 56.732 5,68 

SKUPAJ 999.022 100,00 

 

Vrsta gradiva  Število transakcij Delež v % 

Knjižno gradivo 911.303 91,22 

Neknjižno gradivo 22.902 2,29 

Drugo 64.817 6,49 

SKUPAJ 999.022 100,00 

 

Vrsta gradiva Število transakcij Delež v % 

Gradivo za odrasle 642.077 64,27 

Gradivo za mlade 300.213 30,05 

Drugo 56.732 5,68 

SKUPAJ 999.022 100,00 
 

Tabela št. 18: Transakcije po vrstah 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.  
 

 Transakcije po kategorijah članov 

V spodnji tabeli in grafu so prikazane transakcije po kategorijah članov v letu 2020: 
 

Kategorija članov Število transakcij  

Zaposleni 303.125 

Študenti 113.895 

Srednješolci 50.790 

Osnovnošolci 180.455 

Predšolski otroci 51.060 

Ostali 299.697 

SKUPAJ 999.022 
 

Tabela št. 19: Število transakcij po kategorijah članov 
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Graf št. 8: Transakcije po kategorijah članov 

 

 Transakcije po namenu  

Oddelek 
Izposoja 
na dom 

Izposoja v 
knjižnico 

Uporaba v 
knjižnici 

Druge 
transakcije 

SKUPAJ 

Študijski oddelek 247.672 88 14.363 339.404 601.527 

Mladinski oddelek 107.910 18 2.280 118.890 229.098 

Potujoča knjižnica 66.033 0 537 86.769 153.339 

Domoznanski oddelek 97 1.985 0 2.123 4.205 

(BIBLOS, idr.) 0 0 0 10.853 10.853 

SKUPAJ 421.712 2.091 17.180 558.039 999.022 
 

Tabela št. 20: Primerjava transakcij izposoja na dom, izposoja v knjižnico, uporaba in druge 
transakcije v knjižnici 

 

 Transakcije gradiva glede na UDK 

UDK vrstilec Število transakcij 
0 Splošno 53.451 

1 Filozofija. Psihologija 57.862 

2 Verstva. Teologija 5.771 

3 Družbene vede 65.077 

5 Naravoslovne vede. Matematika 25.984 

6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 64.271 

7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 36.540 

81 Jezikoslovje. Filologija 10.513 

82 Književnost 593.065 

82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika 2.837 

9 Geografija. Biografija. Zgodovina 26.903 

Drugo 56.748 

SKUPAJ 999.022 

Tabela št. 21: Transakcije gradiva glede na UDK 

Zaposleni
30%

Študenti
12%

Srednješolci
5%

Osnovnošolci
18%

Predšolski otroci
5%
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30%

TRANSAKCIJE PO KATEGORIJAH ČLANOV
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 Medknjižnična izposoja gradiva 

V letu 2020 smo za naše bralce iz drugih knjižnic (34 dobaviteljev) naročili 133 enot 
gradiva, od tega 115 enot gradiva za izposojo in 18 člankov. 121 zahtevkov je bilo 
uspešno realiziranih, kar pomeni 91 % realizacijo. Knjižnice od drugod (24 različnih 
naročnikov) so pri nas naročile 128 enot gradiva, od tega 114 enot gradiva za izposojo 
in 14 člankov. Skupaj smo odposlali 127 enot, kar pomeni 99,2 % realizacijo. 
 
Medknjižnično izposojo so v letu 2019 opravljali (po abecednem vrstnem redu) Gregor 
Korošec, Anja Ogrizek, Jožica Sajko, Jožica Vodopivec.  
 
V letu 2016 je začel veljati Dogovor o izvajanju brezplačne medknjižnične izposoje za 
uporabnike med splošnimi knjižnicami na spodnjepodravskem območju. Sredstva za 
izvajanje brezplačne medknjižnične izposoje med knjižnicami na območju zagotavlja 
Ministrstvo za kulturo v okviru nalog OOK.  
 
Dostopnost gradiva v knjižnicah je odvisna od različnih dejavnikov, tudi od števila 
bralcev, izbora gradiva v posamezni knjižnici, števila izvodov ... Namen in poslanstvo 
vseh knjižnic pa je, da je gradivo čim bolj izposojeno in da bralci dobijo gradivo, ko ga 
potrebujejo in želijo. 
 

 Transakcije na knjigomatu 

Na knjigomatu smo v letu 2020 zabeležili 521 transakcij. Večino leta knjigomat ni bil v 
uporabi zaradi higienskih ukrepov NIJZ. 

 

 Transakcije v izposoji po mesecih 

 
Graf št. 9: Transakcije v izposoji po mesecih 
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 Uporaba brezžičnega 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.  
 
Brezžični dostop do interneta je uporabljalo 485 članov, ki so opravili 37.552 prijav v 
omrežje.  
 
Prikaz števila uporabnikov in števila prijav v brezžično omrežje Eduroam in Libroam 
po letih: 
 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 

Uporabniki 767 689 688 712 485 

Prijave v omrežje 22.011 19.787 28.079 29.978 37.552 
 

Tabela št. 22: Uporaba brezžičnega omrežja Eduroam in Libroam po letih 

 Statistika uporabe digitaliziranega gradiva na portalu Kamra v letu 
2020 

V primerjavi z letom 2020 smo na domoznanskem portalu Kamra objavili manjše 
število novic, saj številni načrtovani dogodki zaradi epidemije koronavirusa niso bili 
izvedeni. Beležimo pa visoko število ogledov zbirk in novic na portalu, kar potrjuje 
kvaliteto predstavljenih vsebin in kaže na veliko prepoznavnost portala. Za vnos vsebin 
skrbita Melita Zmazek, ki je hkrati tudi regijska urednica portala, in Mira Petrovič.  
 
Ogledi digitaliziranih vsebin na portalu Kamra v letu 2020 (Spodnjepodravska 
pokrajina): 
  

Ogledi  2016 2017 2018 2019 2020 

Digitalne zbirke 22.066 32.495 46.408 35.845 54.756 

Novice 12.425 31.060 35.273 14.577 19.867 

MME 17.404 28.474 39.861 32.994 50.266 

Organizacije 1.001 1.346 1.998 1.728 3.105 

Album Slovenije 1.420 2.280 567 616 778 

SKUPAJ 54.316 95.655 124.107 85.760 128.772 
 

Tabela št. 23: Statistika ogledov vsebin na Kamri 

 Statistika ogledov digitaliziranega gradiva KIPP na portalu dLib v 
letu 2020 

V letu 2020 je naša knjižnica na portal Digitalna knjižnica Slovenije prispevala 939 enot 
digitaliziranih dokumentov oziroma 10.632 strani.  
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Ta podatek vključuje tudi gradivo, ki je bilo digitalizirano v okviru izvajanja območnih 
nalog za digitalizacijo v letu 2019, postopek digitalizacije in vključitve gradiva pa je bil 
zaključen šele v letu 2020.  
 
Primerjava statistike digitaliziranega gradiva v KIPP na portalu dLib: 
 

Vrsta gradiva 2016 2017 2018 2019 2020 

Gradivo KIPP v dLib skupaj 17.524 17.936 19.698 19.820 20.466 

Novo gradivo KIPP v dLib 170 412 1.762 126 939 

Ogled metapodatkov 247.658 128.983 203.412 352.955 408.960 

Vpogled v vsebino 455.399 275.236 238.456 72.360 109.754 
 

Tabela št. 24: Primerjava statistike digitaliziranega gradiva v KIPP na portalu dLib 

 Statistika ogledov gradiva spletnega biografskega leksikona 
Obrazi slovenskih pokrajin – Spodnjepodravci.si v letu 2020 

Spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si je postal v letu 2020 del vseslovenskega 
spletnega biografskega leksikona Obrazi slovenskih pokrajin.  
 
Upravlja ga Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. 
 
Zaradi prehoda na nov biografski leksikon statistični podatki o ogledih gesel v 
leksikonu Obrazi slovenskih pokrajin v letu 2020 niso več popolnoma primerljivi s 
podatki o ogledih gesel v leksikonu Spodnjepodravci.si. 
 

Vrsta gradiva 2016 2017 2018 2019 2020* 

Biografska gesla – vsa 428 467 476 481 522 

Nova gesla 150 39 9 5 44 

Ogledi portala v tekočem letu 193.926 238.976 260.839 196.109 34.484* 
 

*Podatek zajema le oglede v obdobju 22. 6.–31. 12. 2020, ko so Spodnjepodravci že postali del 
leksikona Obrazi slovenskih pokrajin. 

Tabela št. 25: Primerjava statistik ogledov gradiva spletnega biografskega leksikona 
Spodnjepodravci.si oz. Obrazi slovenskih pokrajin po letih 

 Delo in storitve Upravno-tehnične službe 

Upravno-tehnična služba v knjižnici skrbi za: 
- upravno-administrativna in računovodska dela, 
- tehnično-vzdrževalna dela, 
- dela za zagotavljanje nemotenega delovanja strojne in programske opreme ter 

vzdrževanja operacijsko-komunikacijskih sistemov, 
- popravila knjižnega gradiva, 
- kurirska dela in 
- čiščenje prostorov. 

 Pomembnejše delo, storitve in dogodki skozi leto 

V mesecu januarju je potekal servis gasilnih aparatov, hidrantov in preizkus delovanja 
le-teh ter pregled požarnega sistema v KIPP in pregled javljalnikov požara po oddelkih 
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knjižnice. Prav tako je januarja potekala demontaža starih stranskih vzhodnih vrat in 
montaža novih z montažo samodejnega zapirala in nove ključavnice.  
 
Marca, v času prvega vala epidemije, smo za potrebe varovanja zdravja zaposlenih 
nabavljali zaščitno opremo in razkužila. 
 
V mesecu juniju je potekal pregled dvigala ob prisotnosti pooblaščenega inšpektorja, 
IVD. 
 
V juniju smo imeli servis klim v vseh objektih KIPP ter servis osebnega vozila KIPP. 
 
V septembru smo opravili zamenjavo svetil v celotnem Mladinskem oddelku ter 
slikopleskarska dela na stopnišču, v Študijskem oddelku z mediateko, sejni sobi in v 
Oddelku obdelave.  
 
Oktobra je bila  urejena lesena fasadna obloga na zidovih skladišča potujoče knjižnice. 
 
Novembra je potekalo polaganje nove talne obloge pri vhodu in delu stopnišča do 
Študijskega oddelka z mediateko ter montaža protidrsnih palic. 
 
V mesecu decembru so potekala slikopleskarska dela v razstavišču knjižnice in delu 
stopnišča. Prav tako je bila nameščena nova pohištvena oprema v Študijskem oddelku 
z mediateko, v čitalnici Študijskega oddelka z mediateko, v Oddelku obdelave ter 
tajništvu knjižnice. Prav tako smo izvedli rekonstrukcijo portala vhodnih vrat v 
razstavišče ter montažo dodatnih luči v potujoči knjižnici, kar je naredilo podjetje 
Opsen, d. o. o.  
 
Storitve čiščenja poslovnih prostorov knjižnice so se v letu 2020 nadaljevale s 
podjetjem Čis-team, d. o. o., kot najugodnejšim ponudnikom iz javnega naročila male 
vrednosti, in se bodo v skladu s pogodbo izvajale do konca leta 2020. 
 
Decembra smo postavili ter okrasili božično smreko ter s tem poskrbeli za prijetno 
praznično vzdušje vseh obiskovalcev in uporabnikov knjižnice. Za dostavo smreke na 
dvorišče knjižnice je poskrbelo podjetje Javne službe Ptuj, za okrasitev smreke pa 
zaposleni v knjižnici.  
 
Knjigovez je opravljal tudi redno delo knjižničarja in nadomeščal voznika bibliobusa, 
kadar je bilo to zaradi organizacije dela potrebno. Na bibliobusu je kot voznik bibliobusa 
opravil 27 voženj. V letu 2020 je knjigovez popravil 60 knjig.  
 
Zaposleni v Upravno-tehnični službi so s svojim delom pripomogli k uspešni realizaciji 
knjižničnih storitev in pri dobri organizaciji prireditev, dogodkov in drugih projektov 
knjižnice.  
 

 Nabava ostale opreme in informacijsko-komunikacijske 
tehnologije 

Nabava ostale opreme in informacijsko-komunikacijske tehnologije je v letu 2020 
zajemala:  



 

43 

 

Oprema 
Število 
kosov 

Lokacija namestitve 

Detektor bankovcev OLYMPIA NC 335 4 

1x Študijski oddelek – izposoja 

1x Mladinski oddelek – izposoja 

1x Bibliobus 

1x Študijski oddelek – čitalnica 

Projekcijsko platno REFLECTA CrystalLine  
220x174cm 

1 Sejna soba 

Računalnik Anni PF7, AMD Ryzen 5 3400G, 8GB 
RAM, 500GB SSD, W10 Pro 

2 

Študijski oddelek – izposoja 

Tipkovnica LOGITECH K120, črna 1 

Monitor LG 24BK550Y 1 

Naglavne slušalke PLANTRONICS ENCOREPRO 
HW520V, E+A 

1 

Naglavne slušalke PLANTRONICS ENCOREPRO 
HW510V, E+A 

1 

Monitor LED AOC 24P1, 24'', IPS 2 

Računovodstvo Pomnilnik RAM Kingston DDR3 4GB, 1600Mhz 2 

Trdi disk SSD SAMSUNG 860 EVO, 500GB 1 

Tiskalnik črtne kode ZEBRA GK420t, TT, USB, 
ETH 

2 

Oddelek obdelave 
Čitalnik črtne kode DATALOGIC QuickScan I 
QW2120 

1 

Spletna kamera XIAOMI IMILAB, FullHD 3 

Prostori akcesije – hišnik in 
računalničar 

Slušalke PANASONIC RP-HF300ME 3 

Spletna kamera LOGITECH C992 Pro Stream 2 

Spletna kamera XIAOMI IMILAB, FullHD 2 

Zunanji disk SANDISK Extreme SSD 500GB, 
Portable 

1 

Računalnik Anni PF7, AMD Ryzen 5 3400G, 8GB 
RAM, 500GB SSD, W10 Pro (rezervni) 

1 

Monitor LG 24BK550Y (rezervni) 1 

Digitalni fotoaparat NIKON Z6 II + Nikkor Z 24-70/4 
S 

1 

Slušalke JBL Quantum 100 3 

Mrežno stikalo EDIMAX ES-5800G V3, 8 portno 2 

Kartica PCI Express Paralelna I-370 STLab 2 

Tipkovnica + miška LOGITECH MK120 (rezerva) 1 

Stikalo LINKSYS LGS326P-EU, 26 portno, PoE+ 2 

Malo skladišče v 2. nadstropju 
Video stojalo z glavo in torbo LIBEC LITH-X 2 

Video mikser BLACKMAGIC ATEM Mini Pro 1 

Videokamera SONY FDR-AX43B 4K 2 

Monitor LG 24BK550Y 2 Uprava – poslovni sekretar 

Monitor LG 24BK550Y 1 

Mladinski oddelek – čitalnica Terminal NComputing RX300 1 

Tipkovnica + miška LOGITECH MK120 1 
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Miška LOGITECH M330 Silent, brezžična, 2 kosa 2 Mladinski oddelek – izposoja 

Tiskalnik HP LaserJet Pro M404dn 1 Uprava – v. d. direktorice 

Pomnilnik KINGSTON RAM DDR3, 4GB 4 
3x Uprava 

1x Oddelek za razvoj in digitalizacijo 

Miška LOGITECH M100, USB, črna  1 Domoznanski oddelek – 
za Spodnjepodravci.si Tipkovnica LOGITECH K120, USB, črna 1 

Licenca za MS Office Professional Plus 2019 SNGL 
OLP NL Acdmc 

2 

1x Domoznanski oddelek – 
 za Spodnjepodravci.si 

1x Mladinski oddelek – čitalnica 
 

Tabela št. 26: Seznam nabavljene IKT v letu 2020 
 

 
Druge pridobitve v letu 2020:  

- namestitev novih POS terminalov NKBM za namen brezgotovinskega 
poslovanja za uporabnike v izposoji Mladinskega oddelka in v bibliobusu (maj 
2020), 

- nakup opreme za snemanje in predvajanje prireditev v KIPP v živo preko 
YouTube kanala, 

- namestitev projekcijskega platna in projektorja v sejni sobi KIPP. 
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5 RAZSTAVNA DEJAVNOST ZAVODA IN LITERARNI 
VEČERI 

 Razstave v Študijskem oddelku z mediateko 

Mesec Naziv razstave 
Avtor 

razstave 
Januar Nemška književnost Bračič 

Februar 
Kurent v slovenski književnosti 
Stojan Kerbler: Prešernov nagrajenec 

Kancler 
Ogrizek 

Marec Staroslovanska mitologija Čelan 

April - - 

Maj - - 

Junij Alma Karlin Ogrizek 

Julij Aktivno poletje Potočnik 

Avgust - - 

September Dnevi poezije in vina Plajnšek 

Oktober 500-letnica rojstva Adama Bohoriča Dominc 

November Nove pridobitve iz zapuščine Ivana Potrča  Kmetec - Friedl 

December 250. obletnica rojstva Ludwiga van Beethovna  Vodopivec 
 

Tabela št. 27: Razstave Študijskega oddelka z mediateko – pred vhodom v izposojo 
 

Pri postavitvi razstav so z oblikovanjem in drugimi aktivnostmi za predstavitev 
sodelovali Črtomir Čelan, Bojan Dominc in Daniel Šalamon. Za lektoriranje sta 
poskrbeli Anja Ogrizek in Darja Plajnšek. 
 

 
Razstava: Nemška književnost (1800–1925), avtorica Taja Bračič (foto: Taja Bračič) 

 
 
 
 
 



 

46 

Razstava: Stojan Kerbler, Prešernov nagrajenec, avtorica Anja Ogrizek (foto: Taja Bračič) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razstava: Kurent v slovenski književnosti, avtorica Barbara Kancler (foto: Taja Bračič) 
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Razstava: Staroslovanska mitologija, avtor Črtomir Čelan (foto: Taja Bračič) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razstava ob 250-letnici rojstva Ludwiga van Beethovna (1770–1827), avtorica Jožica Vodopivec (foto: 

Taja Bračič) 
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Razstava: Alma Karlin (1889–1950), avtorica Anja Ogrizek (foto: Taja Bračič) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava: 500 let Adama Bohoriča, avtor Bojan Dominc (foto: Taja Bračič) 
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Razstava: Aktivno poletje, avtor Primož Potočnik (foto: Taja Bračič) 
 
 

 Razstave v Mladinskem oddelku 

V Mladinskem oddelku so bile v letu 2020 naslednje priložnostne razstave: 
 

Mesec Naziv razstave Avtor razstave 

Januar Dlan mi po nagradah diši Burjan 

Februar Pust v otroških očeh – Primičeve Julije nasmeh Milošič 

 
Čudežni deček – 250-letnica rojstva Ludwiga van 
Beethovna 

Klemečič 

 

Tabela št. 28: Razstave v Mladinskem oddelku 
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Razstava: Primičeve Julije nasmeh, avtorica Matejka Milošič (foto: Taja Bračič) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Razstava: Pust v otroških očeh, avtorica Matejka Milošič (foto: Taja Bračič) 
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Razstava: Dlan mi po nagradah diši, avtorica Jasmina Burjan (foto: Taja Bračič) 

 Razstave, bibliopedagoško in ostalo delo na bibliobusu 

V oddelku potujoče knjižnice so zaposleni trije delavci: bibliotekarka Tjaša Mrgole 
Jukič, knjižničar in voznik bibliobusa Bojan Petek in za polovični delovni čas knjižničar 
in voznik bibliobusa Luka Gajšek.  
 
Bibliobus obiskuje 53 postajališč, na isto postajališče se vrača ob isti uri na vsake tri 
tedne. V letu 2020 se je delo zaradi situacije, povezane s covidom-19, otežilo, saj smo 
morali zaradi ukrepov vrnjeno gradivo shranjevati ločeno od ostalega gradiva, ga v 
zabojih pustiti v karanteni 3 dni in šele nato vrniti na police. Ker zaradi higienskih 
ukrepov uporabniki niso smeli na bibliobus, smo jih pozvali, da si gradivo predhodno 
rezervirajo. Tako je število rezervacij poraslo. 
 
V letu 2020 je bilo opravljenih manj bibliopedagoških uric s pravljico; udeležilo se jih je  
398 otrok. Leto 2020 je bilo posebno tudi zato, ker smo od septembra pa do 10. 
novembra opravljali pravljice zunaj, na prostem. 
 
3. decembra 2020 se je zgodilo prvič, da zaradi zimskih razmer z bibliobusom nismo 
šli na pot. Za tako odločitev ni bilo krivo le močno sneženje, ampak tudi hribovit teren 
(Vitomarci, Trnovska vas, Destrnik). Ker na teh postajališčih beležimo velik obisk, sta 
Bojan Petek in Luka Gajšek postajališča obiskala s službenim osebnim avtomobilom 
in dostavila približno 150 enot rezerviranega gradiva. 
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Delo na bibliobusu (foto: Tjaša Mrgole Jukič) 

 
Na bibliopedagoški uri predstavimo bibliobus, naše delo in gradivo. Največ 
bibliopedagoških ur je bilo namenjenih novovpisanim učencem, seveda pa tudi ob 
drugih priložnostih. V letu 2020 smo opravili 22 bibliopedagoških uric, ki se jih je 
udeležilo 398 otrok. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bibliopedagoške ure smo izvajali na prostem (foto: Bojan Petek) 



 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bibliobus je na poti ob vsakem vremenu (foto: Tjaša Mrgole Jukič). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izposoja knjižničnega gradiva na enem izmed postajališč (foto: Tjaša Mrgole Jukič) 
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Odkar imamo nov bibliobus, nimamo prostora za razstave, kot smo jih imeli na zadnji 
steni starega bibliobusa. Risbice so narisali gojenci vrtcev ali učenci osnovnih šol. Kljub 
temu pa smo se odločili, da bomo poskrbeli za okrasitev bibliobusa, da bi bil prostor 
prijaznejši do uporabnikov. Pozimi smo imeli zimski motiv, spomladi je Bojan Petek 
izdelal čudovite papirnate rožice, poletje smo preskočili (covid), v jeseni smo imeli 
jesensko listje. Mesec december pa smo zaznamovali z adventnimi nogavicami. 
 

 Literarni večeri, večje razstave in drugi dogodki 

 Pohod po poti Ivana Potrča in Matija Murka 

Po novem letu, natančneje v četrtek, 2. januarja, so se v knjižnici na že 20. 
tradicionalnem pohodu Po poti Ivana Potrča in Matija Murka v organizaciji Knjižnice 
Ivana Potrča Ptuj in Planinskega društva Ptuj zbrali pohodniki, ki so se po krajšem 
kulturnem programu odpravili na pohod do Potrčeve rojstne hiše v Štukih, nato pohod 
nadaljevali mimo Herbersteinove viničarije na Mestnem Vrhu vse do rojstne hiše Matije 
Murka na Drstelji. 
  

 Potopisno predavanje Barbare Popit o Antarktiki  

21. januarja je bilo v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj potopisno predavanje 
Barbare Popit o Antarktiki, najhladnejši celini sveta. V besedi in sliki je predstavila 
značilnosti in zgodovino odkrivanja tega ledenega kontinenta, njegove unikatne 
živalske vrste ter edinstveno, še neokrnjeno naravo. 

 
Potopisno predavanje Barbare Popit (foto: Taja Bračič in Primož Potočnik) 
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 Otvoritev fotografske razstave Kaje Kristovič Dlan mi po tebi diši 

24. januarja je bila v razstavišču knjižnice otvoritev fotografske razstave Kaje Kristovič 
Dlan mi po tebi diši. V programu so sodelovali Feri Lainšček in glasbeni gostje. 
Istočasno je bila v Mladinskem oddelku knjižnice na ogled postavljena manjša razstava 
del Ferija Lainščka za otroke in fotografij Kaje Kristovič.  
 

 
Utrinek z otvoritve fotografske razstave Kaje Kristovič (avtorica prva z leve) (foto: Mira Petrovič) 

 

 Dogodki ob slovenskem kulturnem prazniku 

Od 5. do 7. februarja so v knjižnici potekali dogodki ob slovenskem kulturnem prazniku, 
in sicer: 

- 5. februarja je bila v razstavišču ob 19. uri uprizorjena monodrama Moje življenje 
z Almo Karlin Gledališča Talija, 

- 6. februarja je s pričetkom ob 17. uri v pravljični sobi Branke Jurca potekala 
Prešerna pravljica za male in velike (Liljana Klemenčič), 

- 7. februarja smo pripravili vodene oglede knjižnice (Božena Kmetec - Friedl in 
Darja Plajnšek), nato je sledilo vodstvo po stalni razstavi Iz zakladnice ptujske 
knjižnice in predstavitev novoizdanega trojezičnega vodnika po razstavi (Melita 
Zmazek). Novim članom pa smo podarili brezplačen vpis v knjižnico.  

 

Od 3. februarja do 1. marca 2020 je bila v razstavišču knjižnice na ogled razstava 
Stojana Kerblerja: Prešernov nagrajenec (avtorica Anja Ogrizek). 
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V monodrami Moje življenje z Almo Karlin igra Barbara Vidovič (foto: Alfonz Zavrnik). 

 

 

Utrinek s predstavitve razstave in trojezičnega vodnika Iz zakladnice ptujske knjižnice  

(foto: Mira Petrovič) 
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 Predstavitev knjige Kurent avtorjev Liljane Klemenčič in Stojana 
Kerblerja  

18. februarja je bila v razstavišču knjižnice predstavitev knjige Kurent. Kurentima 
izjemen pomen pri ohranjanju slovenskega kulturnega izročila. Pogovor je potekal z 
obema avtorjema Liljano Klemenčič in Stojanom Kerblerjem, dobitnikom Prešernove 
nagrade za življensko delo leta 2020. Predstavitev je potekala vzporedno s 
spremljajočo razstavo fotografij iz knjige. Kot gost je sodeloval mojster na violini, prof. 
Matjaž Antončič. Dogodek je popestril prihod kurentov.   
 

 
Pogovor z avtorjema Liljano Klemenčič in Stojanom Kerblerjem (foto: Taja Bračič) 

 
 

 Predstavitev romana Slepec avtorja Mitja Čandra 

5. marca je bila v razstavišču knjižnice predstavitev romana Slepec avtorja Mitja 
Čandra. Čander s svojim literarnim protagonistom na kritičen in humoren način utira 
pot političnemu romanu, ki je redkost v sodobni slovenski literaturi.  
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Predstavitev romana Slepec avtorja Mitja Čandra (foto: Melita Zmazek) 

 
 

 Odpovedano predavanje Kako vroče kompostirati  

12. 3. je bilo zaradi koronavirusne bolezni odpovedano predavanje Kako vroče 
kompostirati na domačem dvorišču avtorja in predavatelja Danila Kolarja (prestavljeno 
v 2021). 
 

 Odpovedana Otvoritev Bralne značke za odrasle 

24. marca je bila odpovedana otvoritev Bralne značke za odrasle.  
 

 Odpovedan Pravljični večer za odrasle 

9. junija je bil odpovedan Pravljični večer za odrasle. 
 

 Razstava v sklopu Art Stays 2020 – sound Walks / Zvočni 
sprehodi 

18. julija je bila v razstavišču knjižnice pripravljena razstava v sklopu Art Stays 2020 – 
Sound Walks / Zvočni sprehodi razstavljalcev Muzikačaka avtorjev Miha Mastena, 
Stojana Kerblerja in Roka Goloba. 
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Utrinek z otvoritve razstave Zvočni sprehodi (foto: Mira Petrovič) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Razstava Zvočni sprehodi (foto: Mira Petrovič) 
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 Otvoritev razstave in pogovor o življenju in delu pesnika Daneta 
Zajca 

27. avgusta je smo pripravili razstavo o življenju in delu pesnika Daneta Zajca, hkrati 
pa imeli predstavitev monografije z naslovom V besedah (2020). Knjigo, ki predstavlja 
opus in tematiko poetike Daneta Zajca (1929–2005) ter prinaša vpogled v utrinke 
pesnikovega življenja skozi pričevanja njegovih sodobnikov in sopotnikov, sta 
predstavila urednika Jerneja Katona Zajc in Aleš Šteger. 
 

Urednika monografije Jerneja Katona Zajc in Aleš Šteger (foto: Alfonz Zavrnik) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava o pesniku Danetu Zajcu (foto: Alfonz Zavrnik) 
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 Domoznanski večer z Marijo Kolednik Črnila 

17. septembra je v razstavišču knjižnice potekal domoznanski večer. Gostili smo Marijo 
Kolednik Črnila iz Vidma pri Ptuju, v kulturnem programu pa so nastopili člani 
Kulturnega društva Franceta Forstneriča. Z gostjo se je pogovarjala Darja Plajnšek. 
Pogovor je bilo mogoče spremljati tudi v živo na YouTube kanalu Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj.  

 
Marija Kolednik Črnila (foto: Melita Zmazek) 

 

 Cikel predavanj  

1. oktobra je v razstavišču knjižnice potekalo predavanje Urške Križman z naslovom 
Psihična travma. Na uvodnem predavanju iz cikla predavanj Na poti k sebi smo 
poslušali o psihični travmi kot doživetem pojavu v otroštvu in odraslosti. Predavanje je 
bilo mogoče spremljati tudi v živo na YouTube kanalu knjižnice.  
 
Naslednje  predavanje  Kako se psihična travma prenaša skozi generacije je bilo zaradi 
omejitev in ukrepov mogoče spremljati zgolj v živo preko YouTube kanala knjižnice. 
Predaval je doc. dr. Robert Oravecz. 
 
Predavanje Toksični odnosi je bilo  posneto vnaprej in si ga je bilo mogoče ogledati na 
YouTube kanalu knjižnice. Predaval je doc. dr. Robert Oravecz. 
 
Tudi četrto, zadnje  predavanje iz cikla predavanj Pravljica kot pomoč pri delu s 
psihološko travmo je bilo posneto vnaprej in si ga je mogoče ogledati na YouTube 
kanalu knjižnice. Predavala je Nada Polajžer, specializantka analitične psihologije. 
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Utrinek s predavanja Na poti k sebi predavateljice Urške Križman (foto: Darja Plajnšek) 

 
 

 Virtualna fotografska razstava Zlomljena avtorja fotografij Bojana 
Sobočana 

18. novembra je bila predstavljena virtualna fortografska razstava Zlomljena avtorja 
fotografij Bojana Sobočana, člana Fotokluba Maribor in Foto-video kluba Lendava. 
Razstava je nastala na pobudo CSD in bila posvečena 25. novembru, mednarodnemu 
dnevu boja proti nasilju nad ženskami.  
 

 Zaključek Bralne značke za odrasle 

3. decembra na Ta veseli dan kulture, na rojstni dan pesnika Franceta Prešerna je ob 
17. uri potekala spletna Jezikovna čajanka, ob 19. uri pa je potekal spletni zaključek 
Bralne značke za odrasle z literarnim večerom, katerega gost je bil Avgust Demšar, 
pisec kriminalk.  
 
Avtor je v pogovoru z urednikom Ninom Flisarjem predstavil svoj deseti jubilejni roman 
Cerkev, ki je izšel pri Založbi Pivec. Tudi ta dogodek si je možno ogledati na YouTube 
kanalu knjižnice.  
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Utrinek z zaključka Bralne značke za odrasle (foto: Alfonz Zavrnik) 
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6 PROJEKTI 

 Splošno o projektih 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj se pri projektih trudi, da so izvirni, avtorski in da 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 
kulturo in so bili namenjeni nakupu knjižničnega gradiva, izvajanju nalog osrednjih 
območnih knjižnic in podobno. Za knjižnico je projekt tudi program javna dela. 

 Pravljice z jogo 

Pravljice z jogo so avtorski projekt, ki ga v pravljični sobi Mladinskega oddelka izvajata 
Sonja Trplan kot zunanja sodelavka ter knjižničarka, pravljičarka in avtorica projekta 
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 2020 je bilo zaradi situacije, povezane s covidom-19, izvedenih 5 pravljic z jogo, 
ki jih je obiskalo 128 udeležencev. 

 Muzične pravljice in zunanje sodelovanje  

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj sodeluje z Beletrino, zavodom za založniško dejavnost, ki 
je svoj odmevni festival Dnevi poezije in vina 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.  
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V času festivala se pravljice odvijajo vsakodnevno ob 17. uri, 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. Organizira, vodi in pripoveduje Liljana Klemenčič, ki skrbi za celotni program 
in izvedbo.  
 
Liljana Klemenčič je aktivno sodelovala in predstavljala oddelek in celotno ustanovo 
na Arsaninem otroškem festivalu (22.–25. 7. 2020), kjer je prestavila tudi knjigo Kurent 
na samostojnem večeru s soavtorjem Stojanom Kerblerjem (25. 7. 2020) v 
dominikanskem samostanu.  
 
Prav tako je sodelovala v Pravljičnih večerih za odrasle, ki so bili sicer okrnjeni, in 
nastopila v Ormožu, Ljubljani in Krškem. 18. 1. 2020 je v sodelovanju z založbo Pivec 
predstavila monografijo Kurent v razstavišču knjižnice.  
 
V letu 2020 je Klemenčičeva pripravljala mesečni izbor branja za Radio Ptuj v 
sodelovanju z novinarko Majdo Fridl. 

 Bralna značka za odrasle 

Začetek bralne značke za odrasle je bil zaradi epidemije koronavirusa nekoliko 
negotov, precej poznejši, a ko smo začeli, je stekel tako kot vsako leto. 
 
Liljana Klemenčič, ki bralno značko za odrasle v KIPP vsako leto znova domisli, je k 
letošnji sezoni povabila takole: »Petindvajset je črk slovenske abecede, le-te tvorijo 
vse naše besede. Petindvajset literatk in literatov vas vabi k branju! Naj vas knjige 
ponesejo!« Povabilo je bilo dopolnjeno s podatkom, da je dodan šestiindvajseti avtor, 
cenjeni ptujski fotograf in Prešernov nagrajenec Stojan Kerbler. 
 
Odziv bralcev je bil odličen, še en dokaz, da nam branje, literatura in umetnost 
pomagajo preživeti in ohraniti duha v težkih in zapletenih časih. 
 
Poleg predlaganih naslovov za sodelovanje v bralni znački je veljala izbira vseh 
naslovov izbranih avtorjev, prav tako so bili na knjižno polico dodani novi bralni predlogi 
in stalno povabilo bralcem, da uvrstijo v bralne sezname tudi naslove po svojem izboru. 
 
Prebrati je bilo potrebno pet knjig in izpolnjeno zloženko vrniti do 20. novembra. Zaradi 
epidemije smo bili bolj tolerantni pri upoštevanju tega datuma in smo v skupno število 
všteli prav vse prejete zloženke, četudi so prispele z zamudo.  
 
Zaradi razmer ni bilo tradicionalnega slavnostnega uvoda v bralno značko z literarnim 
večerom. Začeli smo 8. junija na dan Primoža Trubarja z objavo bralnega seznama in 
povabilom na družbenih medijih. 
 
Ob zaključku bralne značke je izpolnjene zgibanke z izpisanimi naslovi prebranih knjig 
vrnilo 99 bralcev. Skupno so izpisali 906 prebranih naslovov, povprečno 9 na 
udeleženca. 
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Med udeleženci akcije je bilo zastopanih desetina moških, smo pa veseli vseh tistih, ki 
sodelovanje ohranjajo, pa tudi tistih, ki prebirajo knjige z bralnega seznama prvič, 
drugič ali občasno. 
 
V zgibanke so poleg naslovov zapisali tudi odlomke iz prebranih knjig in svoja 
razmišljanja, slednja je zbrala Barbara Kancler. 
 
Odzivi na temo branja so bili dobri, o tem priča tudi zvestoba kroga bralcev, ki ga 
uspevamo ohranjati.  
 
Tudi zaključek bralne značke za odrasle je bil drugačen, saj se lahko družimo le 
virtualno. Knjižne darove s priloženo zahvalo in voščilom smo udeležencem poslali po 
pošti. 
 
Bralna značka za odrasle je v knjižnici preživela korono, veselimo se naslednje sezone 
in upamo, da jo bomo lahko začeli tradicionalno, s srečanjem z bralci in literarnim 
večerom: Beremo s Tadejem Tošem (iz načrta dela KIP za leto 2021). 
 
Sodelovanje pri akciji bralna značka za odrasle, skrb za gradivo, zbiranje podatkov in 
priprava poročila: Jožica Sajko, Anja Ogrizek in Barbara Kancler. 
 

 Pikina bralna značka 

Začetek Pikine bralne značke sega v leto 2011. Projekt spada pod okrilje velenjske 
knjižnice. Zaradi odličnega odziva se je v letu 2012 najprej razširil na knjižnice občin 
partneric Evropske prestolnice kulture nato pa še na druge. Izvajajo ga: Mariborska 
knjižnica, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Knjižnica Mirana Jarca 
Novo mesto, Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Knjižnica Franca Ksavra 
Meška Ormož ter Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.  
 
V šolskem letu 2019/20 je projekt že osmo leto zapored potekal v Knjižnici Ivana Potrča 
Ptuj, v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Knjižnici Franca Ksavra Meška 
Ormož in v Mariborski knjižnici. Pikina bralna značka je namenjena obiskovalcem 
knjižnice od 1. do 6. razreda osnovne šole. Traja vsako leto od Pikinega festivala do 
naslednjega Pikinega festivala, torej od septembra do septembra naslednjega leta. 
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. Če bralec izpolni navedene pogoje, prejme Pikino bralno 
značko, ki se podeljuje septembra za minulo leto.  
 
Vodja projekta v naši knjižnici je bila v letu 2020 Jasmina Burjan. Pri projektu ji je 
pomagala Andrejka Rimele. V letu 2020 je Pikino bralno značko osvojilo 43 otrok. 34 
bralcev je sodelovalo prvič oz. drugič, 9 tretjič in ti so osvojili zlato priznanje in zlati 
Pikin gumbek. Zaradi omejitev zbiranja nismo izvedli Zaključka Pikine bralne značke v 
živo. Vsem udeležencem smo nagrade poslali po pošti.  
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 Bibliopedagoške ure in specialne urice 

Bibliopedagoške ure so oblika dejavnosti za napovedane skupine, prilagojene so 
starosti obiskovalcem in željam vzgojiteljev oziroma učiteljev. Bibliopedagoška ura 
lahko traja od pol ure (za predšolske otroke) do dveh šolskih ur. 
 
Specialne bibliourice so bile namenjene in prilagojene osebam s posebnimi potrebami. 
Izvajamo jih za Društvo za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož Sonček ter učence 
Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. V letu 2020 smo izvedli eno specialno urico za 15 
obiskovalcev OŠ dr. Ljudevita Pivka. Za specialno urico je poskrbela Leonida Mesarič. 
 

 Poletne počitniške torbice 

Zaradi higienskih ukrepov smo način izvedbe tradicionalnih počitniških uric prilagodili 
in jih ob tej priložnosti preimenovali v Poletne počitniške torbice. Te so navdušile 
obiskovalce, čeprav so bile izvedene brez vstopa v knjižnico in ob posebnih pogojih. 
Urice je v sodelovanju z ostalimi mladinskimi knjižničarkami vodila in pripravila Matejka 
Milošič, ki je izvedla 6 uric, 1 je izvedla Leonida Mesarič, 3 pa Liljana Klemenčič. 
Skupaj je bilo izvedenih 10 uric, ki jih je obiskalo okoli 80 otrok.  
 

 Igralne urice s knjigo 

Igralne ure s knjigo so potekale drugi torek v mesecu ob 17. uri in so bile, kakor je 
običajno, namenjene učencem razredne stopnje OŠ. Izvajali sta jih Matejka Milošič in 
Jasmina Burjan, ki sta pripravili 2 urici za 16 obiskovalcev. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Ustvarjene kreacije otrok na igralnih uricah z Matejko Milošič (foto: Taja Bračič) 
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 Spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si in Obrazi 
slovenskih pokrajin 

Spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si, ki je bil vzpostavljen v letu 2015, je v 
letu 2020 postal del združenega spletnega biografskega leksikona Obrazi slovenskih 
pokrajin.  
 
Portal Obrazi slovenskih pokrajin  je spletni biografski leksikon znanih osebnosti 
slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki ga upravlja Mestna 
knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. Vanj so  združili 
biografije, objavljene v regijskih leksikonih: Celjskozasavski.si, Dolenjski biografski 
leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si., Primorci.si, 
Spodnjepodravci.si in Štajerci.si. 
 
Razlogi za vzpostavitev skupnega biografskega leksikona  so bili razdrobljenost vsebin 
po regijskih leksikonih, njihovo podvajanje, želja po standardizaciji zapisov, 
zmanjševanju stroškov in enotni uredniški politiki. 
 
Portal Obrazi slovenskih pokrajin vključuje biografije osebnosti, ki so bile  rojene v 
posamezni pokrajini ali v zamejstvu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s 
svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje: pisatelji, 
pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, 
arhitekti, igralci, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, učitelji,  
gospodarstveniki, politiki, športniki itd. 
 
Ozemlje Slovenije je razdeljeno na 10 pokrajin oz. pokrajinskih leksikonov, pomembni 
Slovenci, ki živijo v zamejstvu in tujini, so združeni v leksikon Slovenci v zamejstvu in 
po svetu. Meje posameznih pokrajin so določene z območji delovanja posamezne 
osrednje območne knjižnice, ki na portal tudi dodajajo vsebine. Leksikon je bil kot beta 
verzija objavljen konec junija 2020.  
 
Regijska urednica za območje Spodnjega Podravja je Mira Petrovič. Regijski uredniki 
so se v letu 2020 srečali na dveh sestankih.  
 
Delo regijskega urednika v letu 2020 je obsegalo urejanje dvojnic z drugimi regijskimi 
leksikoni, potrjevanje novih objav ter delo v uredniškem odboru leksikona. Delo 
vnašalcev je obsegalo pripravo novih biografskih gesel in ažuriranje že objavljenih. 
Biografije sta pripravljali Eva Reberšak in Tadeja Zavec, ki  sta prispevali 44 zapisov. 
Pomoč in mentorstvo pri pripravi novih zapisov in vnosu vsebin na portal sta 
vnašalkama nudili Mira Petrovič in Melita Zmazek. Biografije je lektorirala Anja ogrizek. 
 
Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. V nadzorni svet portala 
so bile imenovane knjižnice, ki so prispevale največ biografskih gesel: Knjižnica Mirana 
Jarca Novo mesto, Osrednja Knjižnica Srečka Vilharja Koper, Knjižnica Ivana Potrča 
Ptuj in Osrednja knjižnica Celje. 
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 Domoznanski spletni portal Kamra 

Gre za domoznanski spletni portal slovenskih splošnih knjižnic, kjer predstavljamo 
slovensko kulturno dediščino, osebnosti, društva, ustanove in dogodke, pomembne za 
življenje na našem področju. Domoznanski oddelek je tudi sedež uredništva Kamre za 
Spodnje Podravje. 
 
Melita Zmazek je redno vnašala novice in se udeležila dveh spletnih sestankov 
urednikov Kamre (9. 6. 2020 in 9. 10. 2020). Vnašalce na našem območju je 
seznanjala z novostmi in aktivnostmi na portalu in skrbela za pojasnila in pomoč pri 
delu v administrativnem okolju. Pri vnosu vsebin je sodelovala z več ustanovami, zlasti 
pa s Pokrajinskim muzejem Ptuj - Ormož – rezultat sodelovanja je objava digitalne 
zbirke Etnološka zbirka v gradu Velika Nedelja. 
 
Za promocijo portala smo skrbeli z objavami v tiskanih medijih in ob različnih 
predstavitvah naših domoznanskih zbirk: 
- Melita Zmazek je o objavljenih novicah in zbirkah redno po e-pošti in preko 

družbenega omrežja obveščala krog zainteresiranih uporabnikov. 
- Kamro smo predstavljali zainteresiranim posameznikom in različnim šolskim 

skupinam, ki so obiskale našo knjižnico – Melita Zmazek. 
 
Vnosi na portal Kamra v letu 2020 – KIPP: 
 

1. Novice: 38 
Za: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Zgodovinski arhiv na 
Ptuju, Festival Arsana idr. 
 
2. Digitalne zbirke: 3 

- Velika Nedelja – Magna Domenica (avtorica Melita Zmazek). 
Zbirka prinaša kratko zgodovino kraja Velika Nedelja, vpogled v vlogo 
križniškega reda za razvoj in življenje širšega velikonedeljskega, ormoškega, 
središkega in miklavževskega območja ter predstavitev ohranjene arhitekturne 
in umetnostne dediščine Velike Nedelje. O zbirki so poročali različni mediji: 
Večer, Radio Ptuj in Štajerski tednik. 

- Etnološka zbirka v gradu Velika Nedelja (avtorica Nevenka Korpič – PMPO, 
uredila in vnesla na portal Melita Zmazek). 
Zbirka predstavlja bogastvo etnološke dediščine širšega ormoškega območja, 
ki je prezentirana na stalni razstavi v velikonedeljskem gradu. Nastala je v 
sodelovanju z ormoško enoto Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, skrbnico 
zbirke. 

- Dominkova domačija v Gorišnici (avtorica Melita Zmazek). 
V prispevku je predstavljena Dominkova domačija v Gorišnici, ena od redkih v 
izvirni obliki ohranjenih cimprač, stavb tradicionalnega, lesenega kmečkega 
stavbarstva iz 18. stoletja. Domačija je edinstven primer v celoti ohranjenega 
panonskega doma malega kmeta v tem prostoru, ki priča o nekoč prisotnem 
stavbarstvu in načinu življenja v podravsko-pomurski regiji. Leta 1989 je bila 
razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena in je vpisana v register 
nepremične kulturne dediščine. V letih 1997–1999 je bila deležna celovite 
prenove pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo naravne in kulturne 
dediščine Maribor. Obnovljena domačija je primer dobre prakse, ki priča o tem, 
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kako lahko skupna prizadevanja posameznikov, lokalne skupnosti in pristojnih 
strok obrodijo bogate sadove in prispevajo k ohranitvi dragocene dediščine.  
O zbirki sta poročala Radio Ptuj in Večer. 

 
3. Multimedijski elementi (MME): 190 
 
Skupaj novi zapisi KIPP v letu 2020: 241 
 
Melita Zmazek je kot urednica za Spodnje Podravje bdela tudi nad zapisi, ki so jih 
pripravljali v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, kjer so za objavo pripravili novice. 
 

 Portal Dobre knjige 

Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji dobrega 
branja, soustvarjajo ga knjižničarji slovenskih splošnih knjižnic, skupaj s svojimi 
uporabniki, bralci in literarnimi kritiki. 
 
Knjižni projekt je nastal leta 2014 po zamisli Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper 
in Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, s priključitvijo ostalih slovenskih 
splošnih knjižnic pa je prerasel v vseslovenski projekt nacionalnega pomena.  
 
Portal odlikuje zelo uporaben sistem filtriranja metapodatkov o knjigah, ki uporabnikom 
omogoča hitro iskanje po različnih kriterijih. Portal je tudi tesno in obojestransko 
povezan s COBIB-om, vzajemnim katalogom vseh slovenskih knjižnic. Z doživljajskimi 
opisi, naslovnicami knjig, informacijami o nagradah ter z mnenji in ocenami bralcev, z 
literarnimi kritikami, predmetnimi oznakami, neposrednimi povezavami do elektronskih 
knjig in s sklopom relevantnih spletnih povezav predstavlja dopolnitev klasičnega 
knjižničnega kataloga. 
 
V letu 2014 se je z vnosom vsebin na portal priključila tudi Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 
kar sodi v njeno dejavnost v okviru izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih 
knjižnic.  
 
Doslej smo prispevali 74 zapisov. Na portalu kot vnašalci sodelujejo Gregor Korošec 
(urednik), Anja Ogrizek in Barbara Kancler. V letu 2020 sta Anja Ogrizek in Gregor 
Korošec objavila 7 zapisov, zabeleženih je bilo 62.790 ogledov. Barbara Kancler je 
aktivno sodelovala z objavami na Facebooku Dobre knjige.  
 

 Digitalizacija in digitalna knjižnica Slovenije 

Knjižnica je v letu 2020 v okviru programa izvajanja nalog osrednje območne knjižnice 
pridobila sredstva za digitalizacijo starejšega domoznanskega gradiva. Gradivo je bilo 
glede na karakteristike združeno v dva sklopa.  
 
Prvi sklop je vseboval fotografske negative ptujskega amaterskega fotografa Alfreda 
Bradača, ki je v svojem dolgoletnem delovanju ustvaril velik fond fotografskega gradiva 
o Ptuju in okolici. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, njegove fotografije so objavljali 



 

71 

tudi regijski časopisi, med njimi Večer in Tednik. Njegova fotografska zapuščina v 
knjižnici obsega več kot 6.000 fotografskih negativov, ki pa jih v tej obliki ni mogoče 
popisati, urediti in ponuditi uporabnikom, zato smo pristopili k postopni digitalizaciji. V 
prvi fazi smo leta 2019 digitalizirali 2.971 negativov, v letu 2020 pa še dodatnih 3.164 
negativov. 
 
V drugi sklop digitalizacije smo vključili Uradni vestnik okraja Ptuj (1955–1957) in 
Uradni vestnik občin Ptuj in Ormož (1965–2000). Ker zaloga le-teh v naši zbirki ni 
popolna, smo si manjkajoče izvode za potrebe digitalizacije izposodili v Centralni 
pravosodni knjižnici v Ljubljani ter v Univerzitetni knjižnici Maribor. 
 
V letu 2017 smo z družbama Radio-Tednik Ptuj, d. o. o., in Talum, d. d., ter Mestno 
občino Ptuj podpisali dogovor o sodelovanju, s katerim so se kot založniki zavezali, da 
nam bodo letno posredovali digitalne kopije svojih časopisov za potrebe vključevanja 
v Digitalno knjižnico Slovenije. Na osnovi tega smo v začetku leta 2020 v Digitalno 
knjižnico Slovenije vključili Štajerski tednik. Pri oddaji Ptujčana in Aluminija pa je prišlo 
do sprememb, saj ju od začetka leta 2020 NUK neposredno prejema kot obvezni izvod. 
Prav tako smo v dLib v sodelovanju z društvom Svet princev karnevala vključili izvorno 
e-nastalo monografsko publikacijo Princi ptujskega karnevala: 2000–2020. 
 
V Digitalno knjižnico Slovenije smo v letu 2020 prispevali 939 digitalnih enot oziroma 
10.632 strani. Ta podatek vključuje tudi gradivo, ki je bilo digitalizirano v sklopu 
izvajanja območnih nalog za leto 2019 in je bilo v dLlib vključeno šele v začetku leta 
2020.  
 
Ptujska knjižnica ima ob koncu leta 2020 v Digitalni knjižnici Slovenije objavljenih 
skupaj 20.466 enot oziroma približno 192.700 strani domoznanskih gradiv. S tem 
rezultatom se uvrščamo na tretje mesto v Sloveniji med vsemi partnerskimi 
knjižnicami, ki prispevajo digitalizirano gradivo v dLib. 
 
Statistično smo pri ogledu naših gradiv v dLibu v letu 2020 zabeležili 408.960 
ogledov metapodatkov ter 109.754 vpogledov v vsebino dokumentov (odpiranje PDF, 
HTML, JPG datotek).  

 Elektronske baze podatkov 

Kot pretekla leta smo tudi v letu 2020 zagotavljali dostop do elektronskih baz podatkov 
za našo knjižnico in Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož s sredstvi za povečan izbor 
in nakup knjižničnega gradiva, ki jih prejmemo iz naslova izvajanja posebnih območnih 
nalog.  
 
V letu 2020 smo imeli letni dostop do digitalnega arhiva Večera ter baz podatkov IUS-
INFO, IUS-INFO Hrvaška in Find-INFO, Library Press Display ter GVIN.com. Do vseh 
navedenih baz podatkov, razen Večera, so uporabniki lahko dostopali tudi na daljavo. 
Dostop do Večera je možen zgolj na računalnikih v obeh knjižnicah. 
 
Urejen imamo tudi dostop do baz podatkov ponudnika EBSCOhost, ki je za slovenske 
knjižnice brezplačna, saj stroške dostopa pokrivata NUK in ZBDS. 
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Statistiko dostopa do baz podatkov ponudniki beležijo s številom dostopov ali porabo 
kreditnih točk. Pri uporabi baze podatkov IUS-INFO so člani ptujske knjižnice zabeležili 
4.174 ogledov in porabili 117.577 kreditnih točk, pri uporabi baze podatkov IUS-INFO 
Hrvaška smo zabeležili 52 ogledov in porabili 1.103 kreditnih točk, pri uporabi baze 
Find-INFO smo zabeležili 113 ogledov in porabili 2.935 kreditnih točk.  
 
V bazi podatkov EBSCOhost je bilo izvedenih 1.374 iskanj in 298 vpogledov v vsebino. 
Pri uporabi GVIN.com smo zabeležili porabo 14.406 točk. Tudi dostop do Večerovega 
arhiva uporabniki pogosto uporabljajo, vendar žal od ponudnika ne moremo pridobiti 
statističnih podatkov o uporabi. 

 
Omogočali smo tudi dostop do portala Library Press Display, kjer je na voljo 7.606 
naslovov nacionalnih, regionalnih in lokalnih časopisov in revij iz Evrope, Azije, 
Avstralije, Afrike, Latinske in Severne Amerike. Med njimi tudi časopisi iz Slovenije: 
Dnevnik, Nedeljski dnevnik ter Potovanja in stil.  
 
Od junija 2020 do decembra 2020 je bil preko portala PressReader omogočen tudi 
dostop na daljavo do časopisov Delo, Nedelo in Slovenskih novic ter njegovih prilog. 
Nato je časopisna hiša Delo zaostrila pogoje dostopa do teh časopisov, ki so od 
decembra dalje dostopni zgolj v prostorih knjižnice preko brezžičnega omrežja Libroam 
ali Eduroam.  
 
V letu 2020 je do portala PressReader preko dostopa na daljavo dostopalo 163 članov, 
ki so opravili 2.993 prijav. Najpogosteje brani časopisi so bili: Dnevnik, Delo, Večernji 
list, Potovanja in stil in 24sata, uporabniki pa so prebirali tudi številne druge časopise 
in revije. Dostop do zbirke zagotavljamo s sredstvi za izvajanje nalog osrednje 
območne knjižnice za Spodnje Podravje.  
 
Skupaj je dostop na daljavo do vseh zgoraj navedenih baz podatkov v letu 2020 
koristilo 211 članov, ki so opravili 2.582 prijav. 
 
Tudi v letu 2020 smo uporabnikom omogočali dostop do elektronskih arhivov 
naslednjih serijskih publikacij: Delo s prilogami, Denar, Dnevnik, Finance, HR&M, IKS, 
Knjižničarske novice, Medicina in ljudje, Moje finance, Nedeljski dnevnik, Nedelo, 
Obrtnik podjetnik, Podjetje in delo, Pravna praksa, Slovenske novice, Sodobna 
pedagogika, Štajerski tednik, Večer ter ZPS test.  
 
Dostop do teh virov je kupljen ali pa smo do njega upravičeni kot naročniki na tiskano 
izdajo časopisa.  
 
Spletne povezave do posameznih časopisov so zbrane in objavljene na spletni strani 
knjižnice. Uporabniki lahko do njih dostopajo praviloma v čitalnici, uporabniško ime in 
geslo za dostop pa dobijo pri informatorju. Statistični podatki o uporabi le-teh niso na 
voljo. 

 Biblos – elektronske knjige 

Nakup e-knjig za leto 2020 je predstavljal osnovni paket 190-ih naslovov, BIBLOS 
uporabnino in dostop do e-knjig ter dodatni nakup 159 naslovov (licenc).  
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Konec leta 2020 je bilo stanje nakupa licenc 458 naslovov. Vsak naslov omogoča 52 
izposoj in hkratno izposojo najmanj petim uporabnikom. Izposojenih je bilo 435 
naslovov e-knjig, število vseh izposoj v letu 2020 pa je bilo 3.411.  
 
V navedenem letu beležimo precej večjo izposojo v primerjavi s preteklimi leti, kar je 
posledica omejevalnih ukrepov delovanja knjižnic zaradi epidemije in s tem fizičnega 
dostopa do tiskanih knjig. Imetnik in upravljalec platforme za e-knjige BIBLOS je 
založba Beletrina. 
 

 
Graf št. 10: Izposoja e-knjig na portalu Biblos po mesecih 

 

 Audibook – zvočne knjige 

V mesecu oktobru 2020 smo se odločili za vključitev zvočnih knjig v ponudbo knjižnice 
našim uporabnikom.  
 
S podjetjem Audibook, d. o. o., smo sklenili pogodbo o sodelovanju za spletno nabavno 
platformo nakupa licenc avdio knjig. Preko mobilne aplikacije Audibook je članom 
knjižnice omogočena izposoja zakupljenih zvočnih knjig.  
 
V letu 2020 smo v letnem paketu kupili 100 licenc naslovov leposlovne in strokovne 
literature in dodatno 10 licenc po našem izboru.  
 
Vsaka licenca avdio knjige omogoča 52 izposoj zakupljene avdio knjige. Trajanje 
licence je neodvisno od trajanja paketa. 
 
Prav tako ni omejeno število istočasnega koriščenja knjižničnih izposoj posamezne 
licence, medtem ko končni uporabnik lahko opravi največ 5 knjižničnih izposoj v enem 
dnevu. 
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 Aktivnosti, povezane z delom, razvojem in novostmi v 
programski opremi COBISS3 

Skrbeli smo za sprotno prilagajanje parametrov v programski opremi COBISS3 
(opomini, zadolžnice, obvestila za uporabnike, koledar, odpiralni čas, šifranti 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 smo urejali pooblastila sodelavcem za 
delo v COBISS-u ter urejali odpiranje novih uporabniških imen. 

 
Pripravili smo 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 zaloge in odpisanega knjižničnega gradiva. V 
COBISS3 smo pripravljali sezname odpisanega gradiva in jih pošiljali v NUK za izbor. 

 
Pripravljali smo obvestila za spletni COBISS ter iz segmenta COBISS3/Izposoja 
pošiljali različna obvestila članom knjižnice po elektronski pošti. V času razglašene 
epidemije smo zaradi zaprtja knjižnice in/ali prilagojenega načina dela v izposoji, sproti 
obveščali uporabnike o spremembah poslovanja in prilagojenem načinu dostopa do 
knjižničnega gradiva.  

 
V času zaprtja knjižnice zaradi epidemije koronavirusne bolezni od 13. 3. do 4. 5. 2020 
smo skrbeli za prilagajanje parametrov v COBISS-u (ustavitev zamudnin, opominov 
itd.) ter na daljavo članom zagotavljali dostop do storitev e-knjižnice (vpis novih članov, 
dodeljevanje gesel, podaljšanje članstva, pomoč pri prijavi in uporabi e-virov itd.). 

 
V spletnem okolju COBISS+ smo maja vzpostavili sistem spletnih plačil, ki članom 
omogoča poravnavo terjatev na daljavo. Tega meseca smo tudi vzpostavili nov e-
naslov storitve@knjiznica-ptuj.si, ki je prvenstveno namenjen vpisu na daljavo ter 
naročanju in rezerviranju knjižničnega gradiva. Nato smo novembra v COBISS+ 
vzpostavili še možnost spletnega vpisa za kategorije, ki so zavezane k plačilu redne 
članarine, tj. zaposleni, svobodni poklici in samostojni podjetniki. 
 
Ker je Milena Doberšek s 4. 6. 2020 prevzela dela in naloge v. d. direktorice, je v drugi 
polovici leta naloge kontaktne osebe za COBISS prevzela Anja Ogrizek, ki je nato 
postopno pričela prevzemati in izvajati posamezna tovrstna opravila. 
  

 Rastem s knjigo 

  Rastem s knjigo – Osnovne šole 

Projekt Rastem s knjigo OŠ za vse sedmošolce izvajamo že vse od leta 2006/2007 
naprej.  

 
V šolskem letu 2019/2020 so nas nameravale obiskati vse osnovne šole, tj. skupno 19 
osnovnih šol in 2 podružnici, vendar je epidemija nekatere obiske, načrtovane v drugi 
polovici šolskega leta, onemogočila. Tako je od januarja do junija 2020 v sklopu tega 

mailto:storitve@knjiznica-ptuj.si
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projekta knjižnico obiskalo 34 sedmošolcev, preostali učenci so nas obiskali že v letu 
2019 ali pa obiska ni bilo moč realizirati v knjižnici in so šolski koordinatorji knjige 
prevzeli in projekt izvedli v prilagojeni obliki na svoji šoli. 

 
Poročilo o izvajanju projekta v šolskem letu 2019/2020 smo Javni agenciji za knjigo 
poslali konec junija 2020. 

 
Običajno smo s pripravo na izvajanje projekta v naslednjem šolskem letu pričeli 
avgusta. V letu 2020 pa smo šele decembra prejeli obvestilo, da bo 4. 1. 2021 uradni 
pričetek projekta za šolsko leto 2020/2021.  

 
Zaradi tega v šolskem letu 2020/2021 od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 v knjižnici nismo 
imeli šolskih skupin. Tako je knjižnico v letu 2020 obiskalo zgolj 34 sedmošolcev.  

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

- iskanje v COBISS-u in mCOBISS-u, Moja knjižnica, izposoja e-knjig na portalu 
Biblos, 

- mladinska literatura, ogled Mladinskega oddelka. 
 
Ob obisku knjižnice v okviru projekta Rastem s knjigo učenci prejmejo v dar knjigo. V 
šolskem letu 2019/2020 so učenci prejeli knjigo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor, 
v šolskem letu 2020/2021 pa bodo prejeli knjigo Kako dolg je čas, ki jo je napisal Mate 
Dolenc. 

 
Pri izvajanju projekta so sodelovali: Anja Ogrizek, Gregor Korošec, Leonida Mesarič, 
Liljana Klemenčič in Milena Doberšek.  
 

 Rastem s knjigo − Srednje šole 

Projekt Rastem s knjigo – SŠ, ki ga izvajamo vse od leta 2010/2011, je namenjen 
dijakom prvih letnikov srednjih šol. 

 
Na projekt Rastem s knjigo – SŠ so se v šolskem letu 2019/2020 prijavile vse ptujske 
srednje šole – tj. Gimnazija Ptuj, Ekonomska šola, Biotehniška šola, Elektro in 
računalniška šola ter Strojna šola. 

 
Za dijake smo pripravili dva vsebinska sklopa: 

- zahtevnejše iskanje v COBISS-u in mCOBISS-u, Moja knjižnica, izposoja e-
knjig na portalu Biblos ter predstavitev informacijskih virov, 

- ogled Študijskega oddelka z možnostjo vpisa v knjižnico. 
 

V šolskem letu 2019/2020 je od januarja do junija 2020 v sklopu tega projekta knjižnico 
obiskalo 32 dijakov, preostali učenci so nas obiskali že v letu 2019. Kljub razglašeni 
epidemiji smo projekt lahko realizirali v celoti, saj so bili vsi obiski načrtovani in izvedeni 
pred pričetkom epidemije. 
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Običajno smo s pripravo na izvajanje projekta v naslednjem šolskem letu pričeli 
avgusta. V letu 2020 pa smo šele decembra prejeli obvestilo, da bo 4. 1. 2021 uradni 
pričetek projekta za šolsko leto 2020/2021.  

 
Zaradi tega v šolskem letu 2020/2021 od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020  v knjižnici nismo 
imeli srednješolskih skupin.  
 
Knjižnico je v letu 2020 obiskalo zgolj 32 srednješolcev. 
 
Poročilo o izvajanju projekta Rastem s knjigo v šolskem letu 2019/2020 smo za Javno 
agencijo za knjigo pripravili konec maja 2020. 
 
Ob obisku dijaki prejmejo v dar knjigo. V šolskem letu 2019/2020 so prejeli knjigo 
Cvetke Sokolov V napačni zgodbi, v šolskem letu 2020/2021 pa bodo prejeli knjigo 
Preživetje, ki jo je napisal Igor Karlovšek. 
 
Pri izvajanju projekta so sodelovali: Gregor Korošec, Anja Ogrizek, Božena Kmetec - 
Friedl, Darja Plajnšek, Jožica Sajko in Milena Doberšek. 

 Spletna stran 

Prvo spletno stran knjižnice, ki je delovala vse od leta 2007, je po dobrih enajstih letih, 
oktobra 2018, zamenjala nova. Uredništvo je prevzel Primož Potočnik. 
 
Spletno stran knjižnice je v letu 2020 obiskalo 90.098 uporabnikov. 
 
Med letom smo skrbeli, 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. Omogočili smo vpise na daljavo; zaznan je bil povečan obisk strani 
»Dostop e-virov na daljavo«. 
 
Z namenom promocije novega knjižničnega gradiva smo pripravljali in objavljali 
mesečne sezname knjižnih novosti za odrasle − za strokovno literaturo in leposlovje.  
 
V skladu z zahtevami Ministrstva za kulturo smo na spletni strani objavljali sezname 
gradiva, kupljenega iz različnih finančnih virov.  
 

 Elektronsko obveščanje članov 

Sistem elektronskega obveščanja članov o skorajšnjem poteku roka izposoje in o 
skorajšnjem prejemu opomina smo vzpostavili že leta 2007. Tudi v letu 2020 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 (sprememba delovnega časa in podobno).  
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Potisna obvestila so obvestila, ki jih člani knjižnice brezplačno prejemajo na svojo 
mobilno napravo (telefon ali tablica). Prejemanje tovrstnih obvestil si lahko vključijo tisti 
člani, ki na svojih mobilnih napravah uporabljajo aplikacijo mCOBISS.  
 
Število članov, ki so bili na dan 31. 12. 2020 naročeni na elektronska obvestila: 
 

Obvestilo o prispeli rezervaciji  

po e-pošti 9.086 

potisna obvestila 684 

  

Obvestilo o poteku rezervacije  

po e-pošti 8.124 

potisna obvestila 626 

  

Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje  

po e-pošti 9.387 

potisna obvestila 685  

  

Obvestilo o skorajšnjem opominu  

po e-pošti 9.085  

potisna obvestila 589  

  

Obvestilo o poteku članstva  

po e-pošti 4.695 

potisna obvestila 605  

  

Splošna obvestila knjižnice  

po e-pošti 7.677  

potisna obvestila 519  

  

Obvestilo o neporavnanih terjatvah  

po e-pošti 1.752 

potisna obvestila 458  
 

Tabele št. 29: Število članov, ki so bili na dan 31. 12. 2020 naročeni na elektronska obvestila. 

 

 Informacijsko opismenjevanje uporabnikov knjižničnih 
storitev 

Za uporabnike knjižničnih storitev smo izvajali predstavitev COBISS-a in različice za 
uporabo na mobilnih napravah mCOBISS-a, različnih načinov iskanja v COBISS-u, 
uporabo Moje knjižnice in izposoje e-knjig na portalu Biblos.  
 
V letu 2020 so bile predstavitve izvedene predvsem za udeležence projektov Rastem 
s knjigo OŠ in SŠ. 
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 Družbena omrežja 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj ima profil na družabnem omrežju Facebook od leta 2012. 
Leta 2016 se je oblikovala interna skupina za družbena omrežja, sestavlja jo šest 
zaposlenih, ki urejajo profil. Za boljšo strukturiranost objav imamo urnik oziroma načrt 
objav. Mesečno na Facebooku objavimo povprečno 14 objav, na Instagramu 15 in na 
Twitterju 27. Objavljamo obvestila o novicah, novostih, prireditvah, priporočenem 
gradivu ipd. Člani skupine: Taja Bračič, Jasmina Burjan, Matejka Milošič, Mira Petrovič, 
Primož Potočnik, Melita Zmazek.  
 
Za projekt Bralna značka za odrasle smo dodali skupino na družbenem omrežju 
Facebook. Na strani skupine prav tako objavljamo različne vsebine, ki se nanašajo na 
to tematiko. Člani skupine: Taja Bračič, Jasmina Burjan, Liljana Klemenčič, Primož 
Potočnik, Jožica Sajko. 
 
Na Twitterju in Instagramu prav tako objavljamo in komentiramo aktualne dogodke 
knjižnice. 
 
Zaradi omejenega števila obiskovalcev na prireditvah smo aktivirali kanal YouTube 
knjižnice in začeli pretočno predvajati lastne prireditve. Dogodke lahko spremljamo v 
živo ali si jih ogledamo kasneje. 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Facebook št. sledilcev 1600 1798 2013 2210 2597 

št. objav 150 148 177 163 123 

BZO št. sledilcev 140 153 586 414 498 

št. objav 47 35 123 92 101 

Instagram št. sledilcev 118 201 420 653 833 

št. objav 48 48 82 189 127 

Twitter št. sledilcev 67 99 139 191 222 

št. objav 165 165 171 326 165 

 

Tabela št. 30: Število članov, ki so bili naročeni na elektronska obvestila na dan 31. 12., po letih. 

 Korak do novih delovnih izkušenj in kariernih možnosti  

KIPP je uspel na javnem razpisu za izbor operacij Podpora novim kariernim 
perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021 z 
operacijo z naslovom »Korak do novih delovnih izkušenj in kariernih možnosti«. 
 
Namen projekta je vključitev mladih brezposlenih oseb v delovni proces knjižnice, s 
čimer bodo le-ti imeli možnost vključevanja v spodbudno delovno okolje, možnost 
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pridobivanja delovnih izkušenj in samostojnega dela, kar povečuje njihove 
konkurenčne možnosti na trgu delovne sile. 

Zaposleni so vključeni v delo v Domoznanskem oddelku, kjer je poleg seznanitve in 
vključevanja v osnovne dejavnosti oddelka težišče dela usmerjeno v samostojno delo 
na projektu spletnega biografskega leksikona Obrazi slovenskih pokrajin za območje 
Spodnjega Podravja. 
 
Zaposlenemu je s pomočjo mentorja omogočen postopen prehod na samostojno delo 
pri pripravi vsebin in predstavitvi oseb v leksikonu ter posodabljanju podatkov že 
objavljenih vsebin. Pri tem zaposleni pridobiva veščine samostojne uporabe pisnih in 
elektronskih informacijskih virov, vrednotenje pridobljenih informacij ter njihovo 
integracijo v smiselno vsebinsko zaključeno celoto. Pridobiva in utrjuje veščine 
bralnega razumevanja ter tehnike pisanja in priprave tovrstnih vsebin. Seznanja se z 
zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter pridobiva veščine komunikacije 
z osebami, ki so ali bodo predstavljene na leksikonu.  
 

 Javna dela 

V knjižnici smo v letu 2020 preko programa javnih del (Pomoč v knjižnici) zaposlili eno 
delavko, in sicer Ines Resman (od 17. 2. 2020 do 31. 12. 2020). 

 
Mentorica udeleženki javnih del je bila vodja Študijskega oddelka z mediateko Božena 
Kmetec - Friedl. Za vodenje postopkov pri programu javnih del v knjižnici je kot vsa 
leta doslej skrbel vodja Upravno-tehnične službe Kristian Radej. 
 
Udeleženka je opravljala različna dela in naloge, kot so pomoč pri izposoji knjižničnega 
gradiva, pomoč pri prenašanju gradiva iz skladišča, pomoč pri fotokopiranju, urejanju 
gradiva v depojih in v prostem pristopu ter pri prireditvah in razstavah, pomoč pri 
opravljanju dejavnosti za otroke in mladino ter pomoč pri drugih dejavnostih knjižnice. 
 
Z delom javne delavke smo bili zadovoljni, saj smo lahko z njeno pomočjo našim 
članom in uporabnikom nudili hitrejše in kvalitetnejše storitve, imeli večjo urejenost 
fondov ter tako spoznali delovne navade, storilnost, bonton in ostale delovne lastnosti 
delavke, ki so ustrezne in želene za morebitni prehod v redno zaposlitev.  

 
S pomočjo programa javnih del pripomoremo k zmanjševanju brezposelnosti, skrbimo 
za dvig bralne kulture in za povečanje dostopnosti knjižničnih storitev.  
 
Udeleženka je pridobila veliko znanja. Pod vodstvom mentorjev in ostalih delavcev 
knjižnice je pridobila veliko znanja o postavitvi gradiva, spoznavala in sledila je novim 
trendom v bibliotekarstvu, se seznanjala z različnim knjižničnim gradivom ter 
spoznavala način dela v javnem zavodu, ki zahteva tako smisel za individualno kot tudi 
za kolektivno delo.  
 
Udeleženka, ki je delo opravljala v Študijskem oddelku z mediateko, je postala 
usposobljena za delo manipulanta in dežurnega v čitalnici. 
 



 

80 

Delavko smo vključili tudi v vse oblike internega izobraževanja v zavodu ter jo dodatno 
usposabljali na različnih področjih dela v knjižnici. Zaposlena iz projekta javnih del je 
ob rednem internem izobraževanju in usposabljanju opravila tudi izpit iz varstva pri 
delu in požarne varnosti. 
 

 Pošiljanje elektronski vabil na prireditve 

Knjižnica je 1. 5. 2015 vzpostavila sistem elektronskega pošiljanja e-vabil na prireditve. 
Uporabniki, ki so želeli prejemati vabila, so podpisali izjavo in se prijavili na listo 
naslovnikov. V ta namen smo dodatno pripravili tudi seznam javno dostopnih e-
naslovov, na katera smo potem pošiljali e-vabila.  
 
Z novo uredbo Evropske unije o varstvu osebnih podatkov, ki je pričela veljati 25. 5. 
2018, so se spremenila tudi pravila o načinu zbiranja osebnih podatkov. V skladu s to 
uredbo smo vsem prejemnikom, ki so prejemali vabila na osnovi javno pridobljenih e-
naslovov, poslali v potrditev soglasje, da želijo še naprej prejemati naša vabila.  
 
Meseca oktobra 2018 smo prešli na novo programsko opremo za pošiljanje e-vabil.
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 Območnost in strokovna pomoč knjižnicam 

V Knjižnici Ivana Potrča v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in s Pravilnikom o 
osrednjih območnih knjižnicah ter z odobrenim programom dela izvajamo posebne 
območne naloge za območje občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Za 
izvajanje posebnih območnih nalog v letu 2020 smo od Ministrstva za kulturo prejeli 
87.081 EUR. V začetku leta 2020 smo pripravili poročilo o izvajanju območnih nalog 
za preteklo leto. 

 
V okviru izvajanja območnih nalog v letu 2020 smo z naslova zagotavljanja 
povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij zagotavljali 
dostop do baz podatkov IUS-Info, IUS-Info Hrvaška, Find-Info, Library Press Display, 
GVIN.com ter arhiva Večera. Dostop do baz podatkov zagotavljamo tudi za Knjižnico 
Franca Ksavra Meška Ormož. Preko dostopa na daljavo so lahko člani obeh knjižnic 
dostopali do vseh naročenih baz podatkov, razen do arhiva Večera, ker nam ponudnik 
tega ne dovoljuje. Arhiv Večera je uporabnikom dostopen zgolj na računalnikih v obeh 
knjižnicah. Dostop na daljavo se je izkazal za zelo učinkovit, saj je bila uporaba baz 
podatkov tudi v letu 2020 visoka.  

 
Library Press Display omogoča dostop do 7.606 naslovov nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih časopisov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike ter Latinske in Severne 
Amerike. Med njimi so na voljo tudi Dnevnik, Nedeljski dnevnik ter Potovanja in stil. 
Možen je tudi vpogled v 60-dnevni arhiv.  
 
Od 22. junija 2020 do 18. decembra 2020 je bil preko portala Pressreader omogočen 
tudi dostop na daljavo do časopisov Delo, Nedelo in Slovenskih novic ter njegovih 
prilog. Nato je časopisna hiša Delo zaostrila pogoje dostopa do teh časopisov, ki so 
od decembra dalje dostopni zgolj v prostorih knjižnice preko brezžičnega omrežja 
Libroam ali Eduroam. 
  
Do portala PressReader lahko uporabniki dostopajo preko dostopa na daljavo ali 
bezžičnega omrežja v knjižnici. Ob uporabi mobilne aplikacije lahko uporabniki preko 
brezžičnega omrežja v knjižnici posamezen časopis prenesejo na svojo mobilno 
napravo in ga berejo tudi takrat, ko nimajo internetne povezave. Ta storitev je na voljo 
tudi tistim, ki v knjižnico niso včlanjeni. 

 
V okviru izvajanja območnih nalog sodelujemo pri projektu slovenskih splošnih knjižnic 
z namenom promocije kakovostne leposlovne literature in bralne motivacije odraslih z 
vnosom vsebin na spletni portal Dobreknjige.si. Članom ormoške knjižnice v skladu s 
smernicami Ministrstva za kulturo omogočamo brezplačno medknjižnično izposojo. 
 
Kot osrednja območna knjižnica nudimo knjižnicam območja strokovno pomoč. V letu 
2020 smo nudili strokovno pomoč Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož ter nekaterim 
šolskim in društvenim knjižnicam na območju, med katerimi gre izpostaviti knjižnico 
Kulturnega društva Cirkulane. 

 
V letu 2020 smo se udeležili izobraževanj, ki so bila organizirana za koordinatorje 
območnih nalog. V okviru izvajanja nalog osrednje območne knjižnice se je Milena 
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Doberšek udeležila štirih sestankov koordinatorjev OOK ter enega sestanka tima OOK. 
Nekatera izobraževanja in sestanki so bili zaradi ukrepov o omejitvi gibanja izvedeni v 
obliki spletnih konferenc.  

 
Tudi v letu 2020 je Milena Doberšek bila članica delovne skupine COBISS za statistike, 
v okviru katere si prizadevamo, da bi bil uveden avtomatiziran prenos nekaterih 
statističnih podatkov o izposoji in gradivu v BIBSist. Podatke bi za vse splošne knjižnice 
pripravil IZUM in jih posredoval v NUK. Zaradi epidemioloških razmer v letu 2020 ni 
bilo izvedenih sestankov, je pa potekala korespondenca preko e-pošte. 

 
V letu 2020 je Ministrstvo za kulturo dalo v javno razpravo predlog Pravilnika o pogojih 
za izvajanje knjižnične javne službe. Predlog pravilnika smo temeljito preučili ter 
ministrstvu podali pisne pripombe nanj. Prav tako smo v okviru delovne skupine za 
domoznanstvo koordinirali in ministrstvu posredovali pisne pripombe, ki jih je na 
predlog pravilnika podala delovna skupina domoznancev. 

 
Novembra 2020 smo se z direktorico Knjižnice Franca Ksavra Meška uskladili glede 
izvajanja območnih nalog v prihodnjem letu. Nato smo za Ministrstvo za kulturo v 
skladu z objavljenim pozivom pripravili program izvajanja območnih nalog za leto 2021. 
 
Naša knjižnica že tradicionalno zbira in obdeluje domoznansko gradivo za to področje 
in ima bogato zbirko gradiva, ki je na voljo tudi njihovim uporabnikom. Z redigiranjem 
baze podatkov CONOR skrbimo za to, da so zapisi za lokalne avtorje pravilni in 
popolni. Za domoznanske avtorje kreiramo nove zapise in jih opremimo z vsemi 
potrebnimi podatki. Drugim knjižnicam posredujemo podatke za avtorje z našega 
področja in jim pomagamo razreševati identiteto teh avtorjev.  

 
Domoznanski oddelek je tudi nosilec koordinacije domoznanske dejavnosti med OOK, 
ki jo izvajamo skupaj z Oddelkom za razvoj in digitalizacijo. 
 
Po dogovoru med OOK je naša knjižnica v letu 2018 prevzela nosilno vlogo na 
področju domoznanske dejavnosti in postala center za njeno koordinacijo. 
 
 
Člani delovne skupine za domoznanstvo OOK smo v letih 2018 in 2019 identificirali 
osrednje teme, ki so potrebne nadaljnje obravnave in reševanja: 

- trajno ohranjanje digitalnega domoznanskega gradiva, 
- možnost nadgradnje portala Digitalne knjižnice Slovenije po regijskem 

principu, 
- zbiranje, hramba in posredovanje domoznanskega gradiva, izvorno 

nastalega v elektronski obliki, 
- poenotenje obdelave zapuščinskih in rokopisnih fondov v slovenskem 

knjižničnem sistemu. 

V letu 2020 smo za doseganje zastavljenih ciljev izvedli več aktivnosti: 
 
Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 
1991 do 2013. Z dopolnitvami 2013–2017: na 4. sestanku delovne skupine 
domoznancev OOK z dne 11. 6. 2020 je bila za ureditev in dokončanje načrtovane 
publikacije Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 
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1991 do 2013 z dopolnitvami za obdobje 2013–2017 imenovana ožja delovna skupina 
v sestavi Mira Petrovič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), Nina Hriberšek Vuk in Anka 
Rogina (Mariborska knjižnica) in Simona Šuler Pandev (Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika). Pri pripravi dopolnjene bibliografije smo sledili preteklim dogovorom 
in smernicam, ki smo jih upoštevali že pri prvotni tiskani izdaji. Vse OOK so v 
sodelovanju s knjižnicami na območju poskrbele za dopolnitev bibliografij za svoje 
območje in pri tem prevzele tudi odgovornost za dopolnitev opomb k bibliografskim 
zapisom, ki so eden od bistvenih elementov vsake bibliografije. Bibliografskih zapisov 
za nazaj (1991–2013) nismo popravljali in dopolnjevali. Vsaki bibliografiji za 
posamezno območje sledi dodatek 2013–2017, v katerem so popisane tiste serijske 
publikacije, ki so začele izhajati med letoma 2013 in 2017, in tudi tiste, ki so izpadle pri 
pripravi tiskane izdaje in imajo prvo leto izida v obdobju 1991–2013. E-publikacija je 
bila 30. 12. 2020 objavljena na spletni strani Knjižnice.si. Dostopna je na 
https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/literatura/#1570794026387-59668ec0-5adb. 
Sodelavca ptujske knjižnice Daniel Šalamon in Primož Potočnik sta poskrbela za 
oblikovanje e-publikacije, sodelavka Darja Plajnšek pa za jezikovni pregled. 
 
Vključevanje v javno razpravo o predlaganih spremembah Pravilnika o izvajanju 
knjižnične dejavnosti kot javne službe: Predlog sprememb Pravilnika je bil dan v 
javno obravnavo sredi julija letos, rok za pripombe je bil 4. september 2020. Po razpravi 
v okviru delovne skupine domoznancev OOK smo oblikovali predlog sprememb, ki ga 
je podpisalo devet članov in smo ga v imenu podpisnikov iz ptujske knjižnice 4. 
septembra poslali na Ministrstvo za kulturo in Združenje splošnih knjižnic. Naše ključne 
pripombe se nanašajo na predvidene spremembe mreže OOK in na stopnjo 
zaposlovanja domoznancev v splošnih knjižnicah. 
 
Trajno ohranjanje digitalnega gradiva – repozitorij: NUK je uspela pridobiti 
sredstva na razpisu MK in vzpostavila repozitorij. V letu 2020 so končali s 
prilagoditvami sprememb programske opreme ter nabavo potrebnega diskovnega 
sistema. V novembru 2020 so OOK dobile dostop do testnega in produkcijskega 
portala, v slednjega bodo shranjevale svoja gradiva. Testna postavitev repozitorija je 
bila knjižnicam predstavljena na delavnici v letu 2019, glede na izkazane potrebe 
knjižnic pa bomo v prihodnje zaprosili še za dodatno izobraževanje. 
 
Regionalizacija dLib oz. prilagoditev iskalnika po območjih OOK na dLib:  
Pobuda za nadgradnjo portala Digitalne knjižnice Slovenije po regijskem principu je 
bila oblikovana v okviru delovne skupine domoznancev OOK v letu 2018. Na sestanku 
direktorjev OOK z dne 25. 9. 2018 so direktorji OOK izvedbo te pobude tudi podprli. 
Na tej podlagi je NUK, ki upravlja Digitalno knjižnico Slovenije, regionalizacijo dLib 
uvrstil v svoj program in pridobil potrebna finančna sredstva od Ministrstva za kulturo 
RS.  
 
Po vzpostavitvi vsega potrebnega na NUK se je v novembru 2020 začela intenzivnejša 
komunikacija med NUK in OOK, vezana na vprašanja oblikovanja regijskih vmesnikov. 
Pri testiranju rešitev sta z NUK sodelovali Knjižnica Ivana Potrča in Goriška knjižnica 
Franceta Bevka. Regijski vmesnik bo omogočal lažje iskanje gradiva, vezanega na 
določeno območje, vsekakor pa ostaja uporabnikom na voljo tudi iskanje po celotnem 
dLibu, kakor je to bilo doslej. Vse OOK smo v decembru 2020 podale svoje pripombe 
in predloge za oblikovanje regijskih vstopnih podstrani, posamezne OOK so poskrbele 
tudi za komunikacijo med knjižnicami na območju. Dogovori še potekajo, razvoj 

https://www.knjiznice.si/knjiznicarji/literatura/#1570794026387-59668ec0-5adb
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regijskih portalov pa se bo nadaljeval tudi v letu 2021. Na strani NUK s knjižnicami 
komunicirata Bakir Toskič in Matjaž Kragelj. 
 
Domfest v Kranju, 22. 10. 2020: 6. festival domoznanstva je potekal v spletni obliki, 
v organizaciji Mestne knjižnice Kranj. Mira Petrovič je sodelovala v uredniškem odboru 
zbornika in pripravila prispevek v zborniku, ki ga je predstavila na srečanju. 
 

 Izterjava neplačanih storitev od uporabnikov 

V letu 2017 je bila imenovana delovna skupina za izterjavo neplačanih storitev, ki jih 
imajo uporabniki (Jožica Vodopivec, Primož Potočnik in Anja Ogrizek). Skupina je 
pregledala in pripravila seznam dolžnikov, ki knjižnici dolgujejo več kot 40 evrov in/ali 
gradivo, ter podatke po varni povezavi poslala podjetju Izterjava, d. o. o. 
 
Redno potekajo procesi usklajevanja finančnih podatkov, pregled in urejanje podatkov 
o dolžnikih v bazi in priprava podatkov. V letu 2020 je bilo poslanih pet paketov 
dolžnikov, in sicer 27. 1., 10. 6., 17. 8., 8. 9., 25 .11.  

 Projekt Iz zakladnice ptujske knjižnice  

Ptujska knjižnica hrani bogato zbirko domoznanskega gradiva ter zbirko dragocenih 
starih tiskov, ki nima domoznanskega značaja, ima pa veliko kulturnozgodovinsko 
vrednost. 
 
Gre za tiske, ki so nastali v času od druge polovice 15. stoletja do druge polovice 19. 
stoletja. Njihovi avtorji so različni ustvarjalci: srednjeveški pisci teoloških del, evropski 
humanistični pisci, slovenski protestanti in drugi pomembnejši tvorci slovenskega 
knjižnega jezika, ugledni znanstveniki slovenskega rodu, pa tudi različni, za štajersko 
oz. ptujsko območje pomembni domoznanski avtorji.  
 
Predstavljeni tiski so dragoceni kulturni spomeniki, ki pričajo o življenju, duhovnih 
tokovih, literarni, znanstveni in umetniški ustvarjalnosti ter tiskarski produkciji časa in 
prostora, v katerem so nastali in so kot taki dragocen vir za različne filološke raziskave, 
za raziskave na področju zgodovine knjige in tiskarstva ter razvoja posameznih strok 
in znanosti.  
 
V knjižnici smo novembra 2019 izdali monografijo Iz zakladnice ptujske knjižnice, v 
kateri smo predstavili 32 dragocenosti iz naše zbirke, od tega 10 tudi na stalni razstavi, 
ki smo jo umestili v tretje nadstropje knjižnice, kjer domuje domoznanski oddelek – 
skrbnik zbirke. 
 
Z razstavo in monografijo smo želeli javnost opozoriti na kulturno bogastvo, ki ga hrani 
mesto Ptuj in na izjemen pomen knjižnic kot varuhinj pisne kulturne dediščine.  
 
V februarju 2020 smo izdali še trojezični vodnik po razstavi (slo/ang/nem). Javnosti 
smo ga predstavili 6. 2. 2020, v sklopu prireditev KIPP ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Melita Zmazek, avtorica monografije, razstave in vodnika, je ob tej priložnosti 
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javnosti podrobneje predstavila tudi tri inkunabule iz 15. stoletja – najstarejše tiskane 
knjige iz zbirke KIPP. 
 

 Projekt v sklopu obeležitve 1950-letnica Ptuja 

10. 6. 2020 je na Mestnem trgu potekalo odprtje razstave Številne podobe Ptuja. 
Razstava je darilo Mestne občine Ptuj mestu in vsem obiskovalcem ob minuli 1950-
letnici prve pisne omembe Ptuja v antičnih virih. Razstava je nastala v sodelovanju 
kulturnih institucij Ptuja, sodelovala je tudi naša knjižnica. Avtorica zasnove in 
koordinatorica projekta je Marija Hernja Masten. 
 
Soavtorji: dr. Jana Horvat, ZRC SAZU, IZA, Iva Ciglar, PMPO, mag. Nataša Kolar, 
PMPO, Aleksandra Nestorovič, PMPO, Mira Petrovič, KIPP, Marija Lubšina Tušek, 
ZVKDS, CPA, dr. Dejan Zadravec, ZAP, Tanja Ostrman Renault, Marija Hernja 
Masten, Ptuj. 
 
Fotografije so prispevali: Albin Bezjak, Alfred Bradač, Boris Farič, Andrej Doberšek, 
Črtomir Goznik, Bine Kovačič, Damjan Lindental, Srdan Mohorič, Boris Prelog, Melita 
Zmazek. 
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7 PUBLICIRANJE 

Strokovni delavci knjižnice so bili tudi to leto aktivni pri objavljanju člankov in ostalih 
publikacij: 
 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS 
 

Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj 

 Bibliografija ustanove za leto 2020 

Taja Bračič 
Črtomir Čelan 

Milena Doberšek 
Liljana Klemenčič 

Božena Kmetec - Friedl 
Korošec, Gregor 

Luka Gajšek 
Bojan Petek 
Mira Petrovič 

Primož Potočnik 
Tjaša Mrgole Jukič 
Matjaž Neudauer 
Jožica Vodopivec 

Melita Zmazek 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

2.17 Katalog razstave 

1. ZMAZEK, Melita. Iz zakladnice ptujske knjižnice : vodnik po razstavi = From Ptuj 
library's treasure trove : exhibition guide = Aus der Schatztruhe der Bibliothek in Ptuj : 
Führer durch die Ausstellung. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2020. 23 str., ilustr. ISBN 
978-961-93727-6-0. [COBISS.SI-ID 98118657] 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

1.04 Strokovni članek 

2. MRGOLE JUKIČ, Tjaša. Statistika potujočih knjižnic Slovenije za leto 2019. 
Potujoče novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. dec. 2020, letn. 15, št. 1/2, str. 
4-9, ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 44548867] 

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/98118657
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44548867


 

87 

1.05 Poljudni članek 

3. BRAČIČ, Taja, POTOČNIK, Primož. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj na družbenih 
omrežjih. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2020, letn 30, št. 6, str. 22-25, ilustr. 
ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 45606915] 

4. GAJŠEK, Luka (avtor, fotograf). Piktografski znaki in druge oznake na gradivu 
ptujske potujoče knjižnice. Potujoče novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. 
dec. 2020, letn. 15, št. 1/2, str. 36-38, ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 
44558595] 

5. KMETEC-FRIEDL, Božena. Potrčeva pisateljska zapuščina bogati knjižnico : 
Knjižnica Ivana Potrča prejela še del pisateljeve zapuščine. Štajerski tednik. 25. avg. 
2020, letn. 73, št. 67, str. 8, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 45860611] 

6. MRGOLE JUKIČ, Tjaša. Potujoče knjižnice na poti do oddaljenih uporabnikov. 
Potujoče novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. dec. 2020, letn. 15, št. 1/2, str. 
33-34, ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 44552963] 

7. PETEK, Bojan (avtor, fotograf). Računajte na nas, pridemo po urniku. Potujoče 
novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. dec. 2020, letn. 15, št. 1/2, str. 24-25, 
ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 44551427] 

8. PETROVIČ, Mira. Obrazi slovenskih pokrajin : Spodnjepodravci.si del združenega 
leksikona. Štajerski tednik. 28. jul. 2020, letn. 72, št. 59, str. 10, ilustr. ISSN 1581-6257. 
[COBISS.SI-ID 23815939] 

9. VODOPIVEC, Jožica. Temelji slovenstva v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju. List iz 
Markovcev. feb. 2020, leto 20, št. 17 [i. e. 1], str. 7, ilustr. ISSN 1580-3554. 
[COBISS.SI-ID 26683192] 

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 

10. PETROVIČ, Mira. Od rokopisa do omare - zbirke kulturne dediščine v slovenskih 
splošnih knjižnicah = From a manuscript to a cabinet - cultural heritage in slovenian 
public libraries. V: BEZENŠEK, Tjaša. Posebne domoznanske zbirke : izzivi in 
priložnosti : Domfest : 6. festival domoznanstva : Mestna knjižnica Kranj, Kranj, 2020. 
Domfest, 6. festival domoznanstva. Mestna knjižnica Kranj, oktober 2020. Kranj: 
Mestna knjižnica, 2020. Str. 11-15. Zbirka Domfest, 6. ISBN 978-961-93960-5-6. 
[COBISS.SI-ID 40915971] 

 

1.22 Intervju 

11. GOZNIK, Majda (avtor, oseba, ki intervjuva), KLEMENČIČ, Liljana (intervjuvanec). 
Novo bralno popotovanje v preteklost in prihodnost : Bralna značka za odrasle 2020. 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45606915
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44558595
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45860611
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44552963
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44551427
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23815939
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26683192
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40915971
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Štajerski tednik. 30. jun. 2020, letn. 73, št. 51, str. 12, ilustr. ISSN 1581-6257. 
[COBISS.SI-ID 48928259] 

12. KLEMENČIČ, Liljana (intervjuvanec). Včasih bi kar z ježevko butnila : Liljana 
Klemenčič. Večer. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2020, 76, [št.] 156, str. 16-17, ilustr. ISSN 0350-
4972. [COBISS.SI-ID 24486147] 

13. KMETEC-FRIEDL, Božena (intervjuvanec). Prejeli še del Potrčeve zapuščine : 
bogastvo ptujske knjižnice. Večer. [Tiskana izd.]. 4. sep. 2020, 76, [št.] 204, str. 15, 
ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 27364867] 

14. PETROVIČ, Mira (intervjuvanec), ZMAZEK, Melita (intervjuvanec). Mira Petrovič & 
Melita Zmazek - znanki domoznanki. Ptujčani : spletišče za dialog po meri Občine in 
občanov. 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2712-2794. https://ptujcani.si/?p=3433   
[COBISS.SI-ID 26650424] 

15. ZMAZEK, Melita (intervjuvanec). Kar bi radi vedeli : številne zgodbe ptujske Kamre. 
Večer. [Tiskana izd.]. 30. okt. 2020, 76, [št.] 252, str. 15, ilustr. ISSN 0350-4972. 
[COBISS.SI-ID 34935555] 

 

1.25 Drugi sestavni deli 

16. ZMAZEK, Melita. Dominkova domačija v Gorišnici. Kamra : digitalizirana kulturna 
dediščina slovenskih pokrajin. ilustr. ISSN 2350-5559. https://www.kamra.si/digitalne-
zbirke/item/dominkova-domacija-v-gorisnici.html . [COBISS.SI-ID 43517955] 

17. ZMAZEK, Melita. Velika Nedelja - Magna Domenica. Kamra : digitalizirana kulturna 
dediščina slovenskih pokrajin. ilustr. ISSN 2350-5559. https://www.kamra.si/digitalne-
zbirke/item/velika-nedelja-magna-domenica.html . [COBISS.SI-ID 33208323] 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO 

Urednik 

Korošec, Gregor 

18. Dobreknjige.si : slovenske splošne knjižnice priporočamo. KOROŠEC, Gregor 
(urednik 2018-). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; Nova Gorica: Goriška 
knjižnica Franceta Bevka, [2014]-. ISSN 2591-1104. http://www.dobreknjige.si/ . 
[COBISS.SI-ID 14542641] 

Petrovič, Mira 

19. Obrazi slovenskih pokrajin : spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih 
pokrajin in Slovencev po svetu. PETROVIČ, Mira (urednik 2020-). Kranj: Mestna 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48928259
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24486147
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27364967
https://ptujcani.si/?p=3433
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26650424
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34935555
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/dominkova-domacija-v-gorisnici.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/dominkova-domacija-v-gorisnici.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43517955
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/velika-nedelja-magna-domenica.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/velika-nedelja-magna-domenica.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33208323
http://www.dobreknjige.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14542641
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knjižnica, 2020-. ISSN 2712-5408. https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/ . 
[COBISS.SI-ID 19859459]  

Petrovič, Mira 

 

20. BEZENŠEK, Tjaša, Domfest, 6. festival domoznanstva. Mestna knjižnica Kranj, 
oktober 2020. Posebne domoznanske zbirke : izzivi in priložnosti : Domfest : 6. festival 
domoznanstva : Mestna knjižnica Kranj, Kranj, 2020. Kranj: Mestna knjižnica, 2020. 
149 str., ilustr. Zbirka Domfest, 6. ISBN 978-961-93960-5-6. [COBISS.SI-ID 31010563] 

Mrgole Jukič, Tjaša 

21. MRGOLE-JUKIČ, Tjaša (urednik). Potujoče novice. [COBISS.SI-ID 5695262] 

Zmazek, Melita 

22. KORPIČ, Nevenka, ZMAZEK, Melita (urednik). Etnološka zbirka v gradu Velika 
Nedelja. Kamra : digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. 1 spletni vir, 
ilustr. ISSN 2350-5559. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/etnoloska-zbirka-v-
gradu-velika-nedelja.html . [COBISS.SI-ID 40274179] 

Doberšek, Milena, Neudauer, Matjaž, Petrovič, Mira 

23. Spodnjepodravci.si : spletni biografski leksikon znanih osebnosti Spodnjega 
Podravja. NEUDAUER, Matjaž (član uredniškega odbora 2015-2020), PETROVIČ, 
Mira (član uredniškega odbora 2015-2020), DOBERŠEK, Milena (član uredniškega 
odbora 2015-2020). Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2015-. ISSN 2463-8110. 
http://www.spodnjepodravci.si/ . [COBISS.SI-ID 25295416] 

Zmazek, Melita 

24. Kamra : digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. ZMAZEK, Melita 
(urednik 2012-). Celje: Osrednja knjižnica Celje, 2008-. ISSN 2350-5559. 
http://www.kamra.si  [COBISS.SI-ID 10971799] 

 

Prevajalec 

Čelan, Črtomir 

25. KOSTERS, Henk. Storitve nizozemskih potujočih knjižnic v času korone. Potujoče 
novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. dec. 2020, letn. 15, št. 1/2, str. 30, ilustr. 
ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 44566019] 

 
 

 

https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19859459
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31010563
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5695262
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/etnoloska-zbirka-v-gradu-velika-nedelja.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/etnoloska-zbirka-v-gradu-velika-nedelja.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40274179
http://www.spodnjepodravci.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25295416
http://www.kamra.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10971799
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44566019
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8 ZAKLJUČNA OCENA 

Tudi leto 2020 je bilo kljub situaciji, povezani s covidom-19, za knjižnico uspešno, saj 
smo v večini izpeljali zadane projekte in uresničili cilje ter vizijo iz programa dela za 
minulo leto.  
 
Ugotavljamo, da smo z uspešnim delom, dobro pripravljenim programom in pestrimi 
prireditvami v letu 2020 uspeli v knjižnico privabiti, kljub vsem ukrepom in omejitvam, 
visoko število obiskovalcev. Tudi prireditve, ki smo jih zaradi epidemije izvedli virtualno, 
so beležile lep odziv in veliko spletnih ogledov. To nam daje vedeti, da se aktivnosti in 
dogodki, ki jih izvajamo v knjižnici, uporabnikom zdijo zanimivi in privlačni. 
  
V letu 2020 se je obisk, vezan na izposojo knjižničnega gradiva, kot tudi skupni obisk 
knjižnice, glede na preteklo leto zaradi omejitev razumljivo zmanjšal. Število aktivnih 
članov se je povečalo. Nabavili smo nekaj nove tehnične opreme ter sproti servisirali 
in posodabljali tudi drugo opremo. Zaposlenim smo izobraževanje in izpopolnjevanje 
zagotavljali v maksimalnem možnem obsegu.  
 
Z drugimi zavodi in posamezniki smo sodelovanje utrdili, z nekaterimi celo povečali,  
svoja vrata pa odprli tudi drugim izvajalcem. S svojo dejavnostjo smo se predstavljali 
na območju celotne Slovenije in gostili eminentne goste. 
 
Leto 2021 prinaša nove izzive. Kako se bomo z njimi soočili, pa bomo zapisali v 
poročilu za naslednje leto. 
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9 ZBIRNE TABELE STATISTIČNIH PODATKOV 

 
ČLANSTVO 
 
1. Aktivni člani 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Novi člani 
 

Status Oddelek 2016 2017 2018 2019 2020 

Novi člani Študijski oddelek 644 641 611 627 473 

Mladinski oddelek 448 437 503 476 251 

Potujoča knjižnica 207 196 213 284 209 

Domoznanski oddelek 0 0 0 0 0 

 SKUPAJ 1.299 1.274 1.327 1.387 933 
 

 
3. Članstvo po kategorijah v knjižnici 

 

Kategorija članstva 2016 2017 2018 2019 2020 

Zaposleni 2.399 2.989 3.196 3.339 3.400 

Študenti 1.021 1.160 1.356 1.418 1.612 

Srednješolci 861 1.025 1.390 1.322 1.515 

Osnovnošolci 3.134 4.296 4.568 4.565 5.025 

Predšolski otroci 705 1.592 785 737 730 

Ostali 3.788 838 800 1.196 1.292 

SKUPAJ 11.908        11.900 12.095 12.577 13.574 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status Oddelek 2016 2017 2018 2019 2020 

Aktivni člani Študijski oddelek 6.295 6.204 6.267 6.354 7.262 

Mladinski oddelek 3.921 3.981 3.989 4.313 3.941 

Potujoča knjižnica 1.590 1.627 1.767 1.845 2.329 

Domoznanski oddelek 102 88 72 65 42 

 SKUPAJ 11.908 11.900 12.095 12.577 13.574 
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OBISK V KNJIŽNICI 
 
 

4. Obisk v knjižnici (v sistemu COBISS je vezan na izposojo) 
 

Oddelek 2016 2017 2018 2019 2020 

Študijski oddelek 107.986 103.769 105.523 104.903 102.180 

Mladinski oddelek 35.177 35.357 35.432 41.586 35.104 

Potujoča knjižnica 11.991 12.649 13.619 15.739 17.239 

Domoznanski oddelek 636 594 393 495 213 

SKUPAJ 155.790 152.369 154.967 162.723 154.736 

 
5. Skupni obisk v knjižnici  

 

Skupni obisk v knjižnici 2016 2017 2018 2019 2020 

SKUPAJ 195.726 191.131 201.022 220.896 168.655 

 
 

PRIRAST GRADIVA 
 
6. Prirast gradiva (enot) po oddelkih 

 

Oddelek 2016 2017 2018 2019 2020 

Študijski oddelek 6.189 6.440 6.604 7.457 6.502 

Mladinski oddelek 1.239 1.646 2.042 2.489 1.985 

Potujoča knjižnica 2.012 2.445 2.596 3.274 2.798 

Domoznanski oddelek 292 261 280 306 265 

SKUPAJ 9.732 10.792 11.522 13.526 11.550 

 
7. Prirast gradiva (naslovov) po oddelkih 

 

Oddelek Prirast 2016 Prirast 2017 Prirast 2018 Prirast 2019 Prirast 2020 

Študijski oddelek 4.211 4.212 4.251 4.565 3.918 

Mladinski oddelek 884 1.093 1.181 1.299 967 

Potujoča knjižnica 1.418 1.613 1.558 1.828 1.479 

Domoznanski oddelek 243 219 209 269 184 

SKUPAJ 5.151 5.270 5.329 5.826 4.759 
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8. Prirast gradiva (enot) po jezikih 
 

Prirast enot po jezikih Prirast 2016 Prirast 2017 Prirast 2018 Prirast 2019 Prirast 2020 

Slovenski jezik 8.913 9.729 10.402 12.135 10.914 

Angleški jezik 525 761 753 1.004 380 

Nemški jezik 86 54 76 110 63 

Drugi jeziki 208 248 291 277 193 

SKUPAJ 9.732 10.792 11.522 13.526 11.550 

 
9. Prirast gradiva (naslovov) po jezikih 

 

Prirast naslovov po jezikih Prirast 2016 Prirast 2017 Prirast 2018 Prirast 2019 Prirast 2020 

Slovenski jezik 4.535 4.428 4.423 4.711 4.234 

Angleški jezik 427 633 629 815 322 

Nemški jezik 50 46 62 76 51 

Drugi jeziki 139 163 215 224 152 

SKUPAJ 5.151 5.270 5.329 5.826 4.759 

 
10. Prirast gradiva (enot) po vrstah gradiva in načinu nabave v 2020 

 

 Nakup Obvezni Dar Zamena Stari fond Lastna izdaja SKUPAJ 

Monografsko 8.413 1.497 377 44 19 11 10.361 

Serijsko 297 342 84 0 51 1 775 

Neknjižno 302 81 29 1 1 0 414 

SKUPAJ 9012 1.920 490 45 71 12 11.550 

 
11. Prirast gradiva (naslovi) po vrstah gradiva in načinu nabave v 2020 

 

 Nakup Obvezni Dar Zamena Stari fond Lastna izdaja SKUPAJ 

Monografsko 2.747 1.469 303 44 19 1 4.088 

Serijsko 184 292 62 0 3 1 479 

Neknjižno 170 73 19 1 1 0 255 

SKUPAJ 3.063 1.809 380 44 23 2 4.759 
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ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
 

12. Zaloga gradiva po letih 

 
Zaloga gradiva 2016 2017 2018 2019 2020 

SKUPAJ 351.090 353.409 357.870 361.800 363.640 

 
 
 

TRANSAKCIJE IN IZPOSOJA GRADIVA 
 
13. Transakcije v letu 2020 
 

Oddelek Monografske publikacije Neknjižno gradivo Serijske publikacije Drugo SKUPAJ 

Študijski oddelek 544.759 11.642 28.428 16.698 601.527 

Mladinski oddelek 213.782 6.751 2.317 6.248 229.098 

Potujoča knjižnica 113.615 4.499 4.287 30.938 153.339 

Domoznanski oddelek 648 10 3.467 80 4.205 

Druge transakcije (BIBLOS, idr.)  0 0 0 10.853 10.853 

SKUPAJ 872.804 22.902 38.499 64.817 999.022 

 
14. Primerjava transakcij po letih 

 

Oddelek 2016 2017 2018 2019 2020 

Študijski oddelek 662.414 675.068 673.053 658.527 601.527 

Mladinski oddelek 226.328 214.328 232.284 256.214 229.098 

Potujoča knjižnica 82.670 83.192 107.777 142.550 153.339 

Domoznanski oddelek 6.692 6.957 9.950 9.661 4.205 

Druge transakcije (BIBLOS, idr.)  470 727 678 749 10.853 

SKUPAJ 978.574 980.272 1.023.742 1.067.701 999.022 
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15. Primerjava transakcij izposoja na dom, izposoja v knjižnico in uporaba v knjižnici 
 

Oddelek Izposoja na dom Izposoja v knjižnico Uporaba v knjižnici Druge transakcije SKUPAJ 

Študijski oddelek 247.672 88 14.363 339.404 601.527 

Mladinski oddelek 107.910 18 2.280 118.890 229.098 

Potujoča knjižnica 66.033 0 537 86.769 153.339 

Domoznanski oddelek 97 1.985 0 2.123 4.205 

(BIBLOS, idr.) 0 0 0 10.853 10.853 

SKUPAJ 421.712 2.091 17.180 558.039 999.022 

 
16. Primerjava transakcij po kategorijah članov 

 

Kategorija članov 2016 2017 2018 2019 2020 

Zaposleni 310.224 292.809 306.630 309.639 303.125 

Študenti 100.142 95.326 96.988 105.189 113.895 

Srednješolci 55.155 55.693 57.641 51.857 50.790 

Osnovnošolci 169.618 162.405 164.923 181.157 180.455 

Predšolski otroci 64.704 58.580 55.725 56.523 51.060 

Ostali 278.731 315.459 341.835 363.336 299.697 

SKUPAJ 978.574 980.272 1.023.742 1.067.701 999.022 

 
17. Transakcije gradiva glede na UDK po letih 

 

UDK-vrstilec Število 
transakcij 

2017 

v % Število 
transakcij 

2018 

v % Število 
transakcij 

2019 

 
v % 

Število 
transakcij 

2020 

 
v % 

0 Splošno 101.105 10,31 78.257 7,64 98.775 9,25 53.451 5,35 

1 Filozofija. Psihologija 51.199 5,22 52.879 5,17 57.760 5,41 57.862 5,79 

2 Verstva. Teologija 6.933 0,70 6.698 0,65 6.835 0,64 5.771 0,58 

3 Družbene vede 69.886 7,13 69.053 6,75 78.153 7,32 65.077 6,51 

5 Naravoslovne vede. Matematika 30.170 3,08 28.245 2,76 29.339 2,75 25.984 2,60 

6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 91.426 9,33 76.690 7,49 80.184 7,51 64.271 6,43 

7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 55.764 5,69 45.111 4,41 51.896 4,86 36.540 3,66 

81 Jezikoslovje. Filologija 20.030 2,04 16.159 1,58 14.661 1,37 10.513 1,05 

82 Književnost 515.711 52,61 510.835 49,90 554.525 51,94 593.065 59,37 

82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika 3.132 0,32 3.327 0,32 3.145 0,29 2.837 0,28 

9 Geografija. Biografija. Zgodovina 32.738 3,34 30.272 2,96 33.307 3,12 26.903 2,69 

Drugo 2.178 0,23 106.198 10,37 59.121 5,54 56.748 5,68 

SKUPAJ 980.272 100,00 1.023.742 100,00 1.067.701 100,00 999.022 100,00 
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18. Transakcije leposlovnega in strokovnega knjižničnega gradiva po letih 

 

Vrsta gradiva 2016 v % 2017 v % 2018 v % 2019 v % 2020 v % 

Leposlovje 514.516 52,58 515.711 52,61 510.835 49,90 554.525 51,94 593.065 59,37 

Strokovna literatura 464.058 47,42 464.561 47,39 406.709 39,73 454.055 42,53 349.209 34,95 

Drugo - - - - 106.198 10,37 59.121 5,53 56.748 5,68 

SKUPAJ 978.574 100,00 980.272 100,00 1.023.742 100,00 1.067.701 100,00 999.022 100,00 

 
19. Transakcije gradiva v slovenskem in v tujih jezikih 

 

Vrsta gradiva 2016 v % 2017 v % 2018 v % 2019 v % 2020 v % 

Slovenski jezik 926.373 94,67 928.217 94,69 913.745 89,26 956.253 89,56 905.866 90,67 

Tuj jezik 52.201 5,33 52.055 5,31 109.997 10,74 52.168 4,89 36.424 3,65 

Drugo - - - - - - 59.280 5,55 56.732 5,68 

SKUPAJ 978.574 100,00 980.272 100,00 1.023.742 100,00 1.067.701 100,00 999.022 100,00 

 
20. Transakcije knjižnega in neknjižnega gradiva po letih 
 

Vrsta gradiva  2016 v % 2017 v % 2018 v % 2019 v % 2020 v % 

Knjižno gradivo 938.221 95,88 945.129 96,41 922.632 90,12 973.322 91,16 911.303  91,22 

Neknjižno gradivo 40.353 4,12 35.143 5,59 39.851 3,90 35.421 3,32 22.902 2,29 

Drugo 0 0 0 0 61.259 5,98 58.958 5,52 64.817 6,49 

SKUPAJ 978.574 100,00 980.272 100,00 1.023.742 100,00 1.067.701 100,00 999.022 100,00 

 
21. Transakcije gradiva za odrasle in mlade po letih 

 

Vrsta gradiva 2016 v % 2017 v % 2018 v % 2019 v % 2020 v % 

Gradivo za odrasle 688.261 70,33 695.459 70,95 680.015 66,42 691.742 64,79 642.077 64,27 

Gradivo za mlade 289.256 29,56 284.246 28,99 279.834 27,33 316.679 29,66 300.213 30,05 

Drugo 1057 0,11 567 0,06 63.893 6,25 59.280 5,55 56.732 5,68 

SKUPAJ 978.574 100,00 980.272 100,00 1.023.742 100,00 1.067.701 100,00 999.022 100,00 
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22. Transakcije na knjigomatu po letih 
 

Vrsta transakcije 2016 2017 2018 2019 2020 

Knjigomat − transakcije 7.281 4.069 3.111 2.552 521 

 
23. Zbirna tabela članov, obiska in transakcij 

 

Leto Aktivni člani Novi člani Obisk, vezan na izposojo Transakcije 

2016 11.908 1.299 155.790 978.574 

2017 11.900 1.274 152.369 980.272 

2018 12.095 1.327 154.967 1.023.742 

2019 12.577 1.387 162.723 1.067.701 

2020 13.574 933 154.736 999.022 

 
 

IZLOČANJE – ODPIS GRADIVA 
 
 

24. Izločanje – odpis gradiva po letih 
 

Vrsta gradiva za odpis 2016 2017 2018 2019 2020 

Monografsko gradivo 6.294 7.505 6.373 8.721 9.050 

Serijsko gradivo 530 521 476 463 457 

Neknjižno gradivo 325 531 296 569 224 

SKUPAJ 7.149 8.557 7.145 9.753 9.731 

 
25. Izločanje – odpis gradiva po oddelkih 
 

Oddelek Monografske publikacije Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

Študijski oddelek 5.285 48 411 5.744 

Mladinski oddelek 1.860 35 8 1.903 

Potujoča knjižnica 1.905 141 37 2.083 

Domoznanski oddelek  0 0 1 1 

SKUPAJ 9.050 224 457 9.731 
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STATISTIKA OGLEDOV IN OBDELAV VSEBIN NA SPLETU 
 
26. Prikaz obiska spletne strani knjižnice po letih 

 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 

Obisk spletne strani knjižnice 78.932 72.014 81.277 70.619 90.098 

 
 

27. Prikaz števila uporabnikov in števila prijav v brezžično omrežje Eduroam in Libroam po letih 
 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 

Uporabniki 767 689 688 712 485 

Prijave v omrežje 22.011 19.787 28.079 29.978 37.552 

 
28. Statistika uporabe digitaliziranega gradiva KIPP na portalu Kamra po letih 

 

Ogledi  2016 2017 2018 2019 2020 

Digitalne zbirke 22.066 32.495 46.408 35.845 54.756 

Novice 12.425 31.060 35.273 14.577 19.867 

MME 17.404 28.474 39.861 32.994 50.266 

Organizacije 1.001 1.346 1.998 1.728 3.105 

Album Slovenije 1.420 2.280 567 616 778 

SKUPAJ 54.316 95.655 124.107 85.760 128.772 

 
29. Statistika vseh vnosov gradiva KIPP na portal Kamra po letih 

 

Vnos po vrstah gradiva 2016 2017 2018 2019 2020 

Digitalne zbirke 3 3 3 3 3 

Novice 84 84 100 84 38 

MME 338 229 220 233 190 

Album Slovenije 9 2 0 0 0 

Organizacije 0 0 0 1 0 

SKUPAJ 434 318 323 321 231 

 
30. Prikaz uporabe digitaliziranega gradiva KIPP na dLib po letih 

 
Vrsta gradiva 2016 2017 2018 2019 2020 

Gradivo KIPP v dLib skupaj 17.524 17.936 19.698 19.820 20.466 

Novo gradivo KIPP v dLib 170 412 1.762 126 939 

Ogled metapodatkov 247.658 128.983 203.412 352.955 408.960 

Vpogled v vsebino 455.399 275.236 238.456 72.360 109.754 
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31. Prikaz statistik ogledov gradiva spletnega biografskega leksikona Spodnjepodravci.si oziroma Obrazislovenskihpokrajin.si po letih 

 
Vrsta gradiva 2016 2017 2017 2018 2019 2020* 

Biografska gesla – vsa 428 467 467 476 481 522 

Nova gesla 150 39 39 9 5 44 

Ogledi portala v tekočem letu 193.926 238.976 238.976 260.839 196.109 34.484 
 

*Podatek zajema samo oglede v obdobju 22. 6.–31. 12. 2020, ko so Spodnjepodarvci že postali del leksikona Obrazi slovenskih pokrajin 

 
32. Prikaz statistik ogledov v digitalne vsebine v primerjavi s klasičnimi transakcijami 

 
Vrsta gradiva 2018 2019 2020 

dLib 238.456 72.360 109.754 

Spodnjepodravci / Obrazislovenskihpokrajin 260.839 196.109 34.484 

Kamra 124.107 85.760 128.772 

Dobre knjige 19.444 46.715 62.790 

Ogledi v spletne vsebine – SKUPAJ: 642.846 400.944 335.800 

Delež od transakcij (v%) 62,80 37,56 33,61 

 
33. Prikaz statistik ogledov video vsebin portala YouTube KIPP 

 
Vrsta videovsebine (posnetek) Datum objave Število ogledov na dan 31. 12. 2020 

Domoznanski večer v živo: Buci, Đeki in klavir 17. 9. 2020 144 

Cikel predavanj Na poti k sebi 2020 – Psihična travma 1. 10. 2020 420 

Cikel predavanj Na poti k sebi 2020 – Kako se psihična travma prenaša skozi generacije? 15. 10. 2020 338 

Cikel predavanj Na poti k sebi 2020 – Toksični odnosi 29. 10. 2020 352 

Cikel predavanj Na poti k sebi 2020 – Pravljica kot pomoč pri delu s psihološko travmo 9. 11. 2020 290 

ZLOMLJENA: virtualna fotografska razstava 18. 11. 2020 354 

Zaključek Bralne značke za odrasle 2020 z Avgustom Demšarjem 3. 12. 2020 160 

SKUPAJ: 31. 12. 2020 2.058 
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PRILOGA 1: RAČUNOVODSKO POROČILO KIPP ZA LETO 2020 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (v nadaljevanju KIPP) 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 računovodske usmeritve 
 
Poslovno leto v KIPP je bilo enako koledarskemu letu in je trajalo od 1. 1. 2020 do 31. 12. 
2020. 
 
Temeljni predpisi, ki predpisujejo vodenje računovodstva v KIPP Ptuj, so: 
 
1.   Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE), 
2.  Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

 druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10,104/10, 104/11,97/12,          
            108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), 
3.          Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega   

 prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09,  
        58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18), 

4.  Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
 opredmetenih (Ur. l. RS, št. 45/05 in spremembe), 

5.  Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
 druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02 in spremembe), 

6.   Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona 
 o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 118/03), 

7.  Slovenski računovodski standard 36 oziroma drugi slovenski računovodski 
 standardi, če je tako določeno, 

8.  Zakon o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,  
        14/13 – popr. , 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

9.  Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Ur. l. RS, št. 40/2012, 96/12 – ZPIZ - 
         2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 –  
         ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre- 
         C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13 –ZDavNepr, 107/13 –odl.US, 85/14, 95/14, 24/15 –  
         odl.US, 90/15, 102/15, 63/16 –ZDoh-2R, 77/17 –ZMVN-1, 33/19 –ZMVN-1A  
         in 72/19), 

10. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti RS (Ur. l. RS, št.  
            45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 –  
            ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18), 
11. Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Ur. l. RS, št.         

57/2008,  23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/ 
17 in 80/18). 

 
 
Osnove za izkazovanje računovodskih 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. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3504
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4084
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1493
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-3921
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3499
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2580
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1440
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1709
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4336
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3607
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3868
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Pri računovodskih usmeritvah pa so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, 
prednost vsebine pred obliko in pomembnost. 
 
 

BILANCA STANJA 
 

SREDSTVA 

 
2020 

 
2019 

  

1.983.874 2.093.220 

 

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 1.983.874 2.093.220 

     - neopredmetena dolgoročna sredstva           2.680 

     - opredmetena osnovna sredstva 1.983.874 2.090.540 

 

B) Kratkoročna sredstva 187.141 142.303 

     - denarna sredstva v blagajni 779 758 

     - dobroimetje pri bankah 98.181 70.943 

     - kratkoročne terjatve do kupcev 0 63 

     - dani predujmi 0 400 

     - kratkoročne terjatve do uporabnikov 83.472 65.176 

     - druge kratkoročne terjatve   93 

     - aktivne časovne razmejitve 4.709 4.870 

 

AKTIVA SKUPAJ 2.171.015 2.235.523 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SKUPAJ 198.369 139.988 

 

A) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 198,369 139.988 

     - kratkoročne obveznosti do zaposlenih 62.160 73.627 

     - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 49.104 23.592 

     - kratkoročne obveznosti iz poslovanja 9.856 12.938 

     - kratkoročne obveznosti do uporabnikov  396 254 

     - pasivne časovne razmejitve 76.853 29.217 

 

B) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 1.972.646 2.095.535 

     - dolgoročne pasivne časovne razmejitve 160.183 174.783 

     - obveznosti za opred. in neopred. osnovna sredstva 1.810.693 1.918.436 

     - presežek prihodkov nad odhodki 1.770 2.316 

 

PASIVA SKUPAJ 2.171.015 2.235.523 
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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) Dolgoročna 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. 2020 znaša 1.972.646 €.  
 
B) Kratkoročna sredstva 
 
Denarna sredstva v blagajni so usklajena s sklepom o višini blagajniškega maksimuma, ki 
znaša 779,15 €.  Dobroimetje pri banki oziroma na žiro računu je imel zavod na dan 31. 12. 
2020 v višini 90.181,45 €. 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov so terjatve do občin v skladu s pogodbami o 
sofinanciranju dejavnosti, katerih je na dan 31. 12. 2020 bilo 83.472,42 €.  
 
Druge kratkoročne terjatve v višini 3.350,26€ so terjatve do ZZZS refundacije boleznin in 
ZRSZ refundacije za odrejeno karanteno, in višja sila (zaprtje vrtcev in šol).  
 
Aktivne časovne razmejitve 1.359,38 € 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 ter naročnine). 
 
 
II) OBVEZNOSTI 
 

A) Kratkoročne obveznosti 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 62.159,60 € so obveznosti za plače 
december 2020, ki bodo poravnane 5. 1.2021. 
 
Za kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 49.104.59 € velja, da bodo poravnane tekom 
januarja in februarja 2021, odvisno od roka zapadlosti plačila. Kratkoročne obveznosti iz 
poslovanja za dohodnino, prispevke in druge prejemke so znašale 9.855,98 €.  
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov so obveznosti do drugih knjižnic za izposojene 
knjige v znesku 396,50 €. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 76.853,04 € so sredstva, 
ki se prenašajo v naslednje leto. To so še ne zapadli računi za plačilo knjižničnega gradiva 
v znesku 36.582,30 €. Uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu 10.513,40 €.  
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V letu 2020 je bila razglašena epidemija nalezljive bolezni Covid 19, za katero nam na 
podlagi  123. čl. ZIUOPDVE, in 11.točka prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za 
javni sektor, v drugem valu epidemije, pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah za čas 
od 19.10. 2020 do konca trajanje epidemije. Ker je knjižnica v tem času obratovala, 
zaposlenim pripada dodatek v znesku 20.492,60 €. Poravnan bo pri plači za februar,21. V 
letu 2020, se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost, katera za zadnje trimesečje 
leta znaša 3.517,98 € in bo poravnana 5.2.2021.  
      
 
B) Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 
 
KIPP ima obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
                                 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje Znesek (v €) 

Ministrstvo za Kulturo 148.933,44 

MO Ptuj  1.821.943,11 

Presežek prihodkov  1.770,54 

SKUPAJ: 1.972.647,08 

 
  
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 € in pod 500 €, 
se odpiše enkratno v celoti ob nabavi (sem sodi tudi knjižnično gradivo). Drobni inventar, z 
dobo uporabnosti nad enim letom in vrednostjo pod 100 €, se knjiži direktno na material in 
ob prenosu v uporabo na stroške. Za ta drobni inventar imamo zagotovljeno izven 
knjigovodsko količinsko evidenco.  
 
Za osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami rednega odpisa, v letu 2020 veljajo 
naslednje stopnje 
 

Naziv osnovnega sredstva Letna stopnja odpisa 

Zgradbe   3 % 

Pohištvo 12 % 

Druga oprema 20 % 

Avtobus – bibliobus 14 % 

Osebna vozila          12,50 % 

Oprema za ogrevanje, ventilacijo in vzdrževanje prostorov  20 % 

Ostala oprema 20 % 

Računalniki 50 % 

Druga računalniška oprema 25 % 

Neopredmetena sredstva – programska oprema 20 % 

Ostale pravice 10 % 
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Pri obračunu amortizacije je bilo upoštevano navodilo o načinu in stopnjah rednega odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. V letu 2020  je 
celotna amortizacija znašala 192.079,02 €.  
 
Nakup knjižničnega gradiva je bil v letu 2020 osnovni vir pridobivanja in dopolnjevanja 
knjižničnega gradiva poleg prejetih darov in obveznih izvodov.  
 
V letu 2020 smo prejeli 244.732,00 € za nakup gradiva. Skupaj s prenesenimi sredstvi iz 
leta 2019 v višini 11.230,79 €, je bil znesek razpoložljivih finančnih sredstev v višini 
255.962,79 €. V leto 2021 prenašamo 36.582,30 €.    
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POGODBE 2020 

 

Kriterij delitve   
Po področjih 

dela 
    

75,12% MOPtuj 
24.88% skupni 

Po številu 
prebivalcev 

  SKUPAJ 
Po številu 

prebivalcev 
SKUPAJ   

                  

Občina 
Št. 

prebival. 

Strošek 
dela 

knjižnica 

Delež 
občine 

 Bus 
strošek 

dela 

Delež 
občine 

Splošni 
stroški 

Delež 
občine 

Progr. 
stroški 

Delež 
občine 

Strošek  
bus 

Delež 
občine 

1+3+5+7+9 
Delež 

občine 
Knjige in 
period. 

Delež 
občine 

11+13 Glavarina 

REBALANS - zaprtje KIPP  
od 13.3. – 30.4.2020 

(COVID – 19) 
POGODBE  30.9.2020 

  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 13 
A  

(11+13) 
 11* 13* 

B 
(11*+13*) 

 C 
(A - B) 

CIRKULANE 2.361 14.627 1,96% 2.520 3,44% 1.680 1,28% 1.927 3,44% 372 4,05% 21.126 2,05% 5.907 3,44% 27.033 11,45 € 21.126 5.907 27.033 11,45 21.709 5907 27.616 11,70 -583 

DESTRNIK 2.613 16.188 2,17% 2.790 3,81% 1.859 1,41% 2.132 3,80% 412 4,49% 23.381 2,27% 6.538 3,81% 29.919 11,45 € 23.381 6538 29.919 11,45 24.026 6538 30.564 11,70 -645 

DORNAVA 2.677 16.585 2,23% 2.857 3,90% 1.905 1,45% 2.184 3,89% 423 4,61% 23.954 2,32% 6.698 3,90% 30.652 11,45 € 23.954 6.698 30.652 11,45 24.614 6.698 31.312 11,70 -660 

GORIŠNICA 4.008 24.832 3,33% 4.278 5,84% 2.852 2,17% 3.270 5,83% 632 6,88% 35.864 3,48% 10.028 5,84% 45.892 11,45 € 35.864 10.028 45.892 11,45 36.852 10.028 46.880 11,70 -988 

HAJDINA 3.842 23.802 3,19% 4.100 5,60% 2.734 2,08% 3.134 5,59% 608 6,62% 34.378 3,34% 9.613 5,60% 43.991 11,45 € 34.378 9.613 43.991 11,45 35.326 9.613 44.939 11,70 -948 

JURŠINCI 2.390 14.808 1,99% 2.551 3,48% 1.700 1,29% 1.950 3,48% 377 4,11% 21.386 2,07% 5.980 3,48% 27.366 11,45 € 21.386 5.980 27.366 11,45 21.975 5.980 27.955 11,70 -589 

KIDRIČEVO 6.564 40.944 5,46% 7.006 9,56% 4.535 3,44% 5.199 9,27% 971 10,58% 58.655 5,69% 16.423 9,56% 75.078 11,45 € 58.655 16.423 75.078 11,45 60.354 16.423 76.777 11,70 -1.699 

MAJŠPERK 4.080 25.450 3,39% 4.356 5,94% 2.868 2,18% 3.288 5,86% 603 6,57% 36.565 3,55% 10.208 5,94% 46.773 11,45 € 36.565 10.208 46.773 11,45 37.514 10.208 47.723 11,70 -949 

MARKOVCI 4.101 25.406 3,41% 4.377 5,97% 2.920 2,22% 3.345 5,96% 647 7,05% 36.695 3,56% 10.261 5,97% 46.956 11,45 € 36.695 10.261 46.956 11,45 37.707 10.261 47.968 11,70 -1.012 

PODLEHNIK 1.823 11.294 1,52% 1.946 2,66% 1.297 0,98% 1.487 2,65% 288 3,14% 16.312 1,58% 4.561 2,66% 20.873 11,45 € 16.312 4.561 20.873 11,45 16.762 4.561 21.323 11,70 -450 

MO PTUJ 22.886 478.085 62,28% 25.380 33,90% 99.638 75,12% 19.411 33,90% 2.181 23,76% 624.696 60,61% 58.222 33,90% 683.652 29,87 € 624.696 58.222 683.652 29,87 624.696 58.222 682.918 29,84 734 

SV. ANDRAŽ 1.218 7.547 1,01% 1.299 1,77% 867 0,66% 994 1,77% 192 2,09% 10.899 1,06% 3.047 1,77% 13.946 11,45 € 10.899 3.047 13.946 11,45 11.199 3.047 14.247 11,70 -300 

TRNOVSKA  1.376 8.524 1,14% 1.468 2,00% 980 0,74% 1.123 2,00% 217 2,36% 12.312 1,19% 3.443 2,00% 15.755 11,45 € 12.312 3.443 15.755 11,45 12.652 3.443 16.095 11,70 -340 

VIDEM 5.580 34.806 4,64% 5.956 8,13% 3.923 2,98% 4.419 7,88% 825 8,99% 49.929 4,84% 13.961 8,13% 63.890 11,45 € 49.929 13.961 63.890 11,45 51.306 13.961 65.268 11,70 -1.377 

ZAVRČ 1.426 8.834 1,19% 1.521 2,08% 1.016 0,77% 1.163 2,07% 226 2,46% 12.760 1,24% 3.568 2,08% 16.328 11,45 € 12.760 3.568 16.328 11,45 13.112 3.568 16.679 11,70 -352 

ŽETALE 1.314 8.140 1,09% 1.402 1,91% 936 0,71% 1.072 1,91% 207 2,25% 11.757 1,14% 3.288 1,91% 15.045 11,45 € 11.757 3.288 15.045 11,45 12.082 3.288 15.369 11,70 -325 

SKUPAJ: 68.259 759.872 100% 73.807 100% 131.710 100% 56.098 100% 9.181 100% 1.030.669 100% 171.746 100% 1.202.415   1.030.669 171.746 1.202.415   1.041.886 171.746 1.213.632   -10.483 

MK-OOK   60.000           3.979           8.000   71.979           

KOHEZIJSKI 
SKLAD   30.000                           30.000         

MK-
GRADIVO                               57.785         

JAVNA DELA   13.664                           13.664           

LASTNI 
PRIH.   25.000        40.000               65.000           

VSI SKUPAJ   888.536   73.807   131.710   100.077   9.181   1.030.669   179.746   1.440.843           
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  

DOLOČENIH UPORABNIKOV  
KNJIŽNICE IVANA POTRČA PTUJ 1.1.2020 - 31.12.2020  

      

IZKAZ POSLOVNEGA 
USPEHA 

1 2 3     

Realizacija 
2020 

Uskl fin. plan  Realizacija 
2019 

Indeks 1/2 Indeks1/3 
2020 

PRIHODKI           

PRIHODKI OBČIN 1.203.149 1.202.415 1.144.670 100,06 105,04 

Ptuj                                                               683.652 682.918 638.459 100,11 106,96 

Cirkulane 27.033 27.033 25.928 100,00 104,26 

Destrnik 29.919 29.919 28.497 100,00 104,99 

Dornava                           30.652 30.652 32.192 100,00 95,22 

Gorišnica 45.892 45.892 44.912 100,00 102,18 

Hajdina 43.991 43.991 41.788 100,00 105,27 

Juršinci 27.366 27.366 26.502 100,00 103,26 

Kidričevo 75.078 75.078 71.971 100,00 104,32 

Majšperk 46.773 46.773 44.867 100,00 104,25 

Markovci 46.956 46.956 44.621 100,00 105,23 

Podlehnik 20.873 20.873 20.810 100,00 100,30 

Sveti Andraž 13.946 13.946 12.912 100,00 108,01 

Trnovska vas 15.755 15.755 15.231 100,00 103,44 

Videm 63.890 63.890 61.793 100,00 103,39 

Zavrč 16.328 16.328 19.726 100,00 82,77 

Žetale 15.045 15.045 14.461 100,00 104,04 

 

SREDSTVA OBČIN ZA 
NAKUP BIBLIOBUSA 
INVESTICIJA 

   
68.873 

 
    

JAVNA DELA OBČINE 5.918 5.918   100,00   

Javna dela občine 5.918 5.918       

JAVNA DELA ZAVOD 
ZA ZAPOSLOVANJE 

7.674 8.198   93,61   

Javna dela Zavod za 
zaposlovanje 

7.674 8.198       

          

SREDSTVA MK ZA 
PROJEKTE 

129.764 129.764 111.463 100 116,42 

Sredstva MK za OOK 71.979 71.979 65.376 100 110,10 

Sredstva MK za knjižno 
gradivo  

57.785 57.785 46.087 100 125,38 

 

LASTNI PRIHODKI 53.680 65.000 64.735 82,58 82,92 

Prihodki od fotokopij 302 877 874 34,44 34,55 

Prihodki od članarin 33.329 39.557 39.399 84,26 84,59 

Prihodki od opominov      9.700 12.296 12.247 78,89 79,20 
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Prihodki od zamudnin 5.777 9.847 9.808 58,67 58,90 

Prihodki od medknjižnične 
izposoje 

777 846 843 91,84 92,17 

Prihodki od članskih 
izkaznic 

2 25 42 8,00 4,76 

Prihodki od prodaje 
materiala  

3.793 1.552 1.522 244,39 249,21 

Prihodki od prodaje 
Gratae Posteritati 

     

 

IZREDNI PRIHODKI 16.217 29.548 36.417 54,88 44,53 

PČR-Pasivne čas. 
razmejitve 

16.217 29.548 36.417 54,88 44,53 

          

PRIHODKI SKUPAJ 1.383.968 1.381.747 1.357.285 100,16 101,97 

 

ODHODKI 1 2 3 Indeks              
1/2      

Indeks              
1/3      

  
Realizacija 

2020 

Uskl fin. plan Realizacija 
2019 

 
PLAČE IN OSEBNI 
PREJEMKI 

2020     

  929.692 972.248 837.360 95,62 111,03 

Bruto plače redno 
zaposleni 

710.592 738.870 650.347 96,09 106,98 

Bruto plače javna dela 10.319 10.875   94,89   

Regres redno zaposleni in 
javna dela 

32.661 32.782 29.475 99,63 110,81 

Prevoz na delo redno 
zaposlenih 

11.199 14.435 11.519 77,58 97,22 

Prehrana redno 
zaposlenih 

26.847 32.097 27.035 83,64 99,30 

Jubilejne nagrade / 
odpravnine 

11.668 11.961 1.155 97,55   

Prehrana javna dela 712 788 0 90,36   

Prevoz javna dela 433 548 0 79,01   

Prispevki redno 
zaposlenih 

109.890 115.220 104.954 95,37 104,70 

Prispevki javna dela 1.812 1.590 0 113,96   

Premije KAD 13.558 13.082 12.875 103,64 105,30 

SPLOŠNI  MATERIALNI 
STROŠKI 

127.568 129.378 137.437 98,60 92,82 

Voda, odvoz smeti, 
komunalne storitve 

3.324 3.105 2.720 107,05 122,21 

Stroški ogrevanja 19.393 28.210 24.955 68,75 77,71 

Električna energija 9.026 12.302 11.700 73,37 77,15 
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Stroški vzdrževanja 
objekta 

25.482 7.500 21.605 339,76 117,94 

Varovanje objekta 5.615 4.992 4.900 112,48 114,59 

Storitve čiščenja 41.571 44.061 47.100 94,35 88,26 

Zavarovanje vozil in 
opreme 

7.327 7.825 7.950 93,64 92,16 

Stavbno zemljišče 3.281 3.273 3.273 100,24 100,24 

Čistilni material, razkužila, 
zaščitne maske in zaščit. 
sredstva Covid 19 
 

9.264 8.200 4.847 112,98 191,13 

Prog. oprema za rač. in 
izdelava spletne strani 

3.285 9.910 8.387 33,15 39,17 

 

PROGRAMSKI  
MATERIALNI STROŠKI 

85.278 91.400 111.903 93,30 76,21 

Poštnina, telefon 8.026 9.400 8.700 85,38 92,25 

Stroški prireditev 2.634 7.200 12.324 36,58 21,37 

Oprema knjižnega 
gradiva (folije, nalepke, ) 

7.029 7.000 6.100 100,41 115,23 

Dostop do elektronskih 
virov-baze  

21.890 15.500 18.771 141,23 116,62 

Vzdrževanje računalnikov 
in kom. opreme 

7.245 8.000 8.466 90,56 85,58 

Strokovno izobraževanje 1.588 6.500 6.156 24,43 25,80 

Dnevnice, potni stroški, 
kilometrine 

884 2.500 2.550 35,36 34,67 

Študentsko delo in 
avtorski honorar 

150 1.000 1.500 15,00 10,00 

Drugi stroški 8.700 9.100 8.800 95,60 98,86 

Stroški publikacij, 
prevajalske storitve  

1.387 1.200 12.830 115,58 10,81 

Stroški serijskih publikacij 16.629 17.000 16.915 97,82 98,31 

Restavriranje knjig 5.357   5.201 0,00 103,00 

Stroški digitalizacije 3.759 7.000 3.590 53,70 104,71 

 

 

AMORTIZACIJA 10.271 8.786 18.390 116,90 55,851 

KNJIŽNIČNO GRADIVO 197.577 197.031 211.677 100,00 93,34 

DELOVANJE 
BIBLIOBUSA 

9.348 
 

9.500 10.594 98,389 88,229 

INVESTICIJSKI 
ODHODKI  

39.180 26.596 30.847 147,32 127,01 
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INVESTICIJSKI 
ODHODKI NAKUP 
BIBLIOBUSA 

    82.144     

  

ODHODKI SKUPAJ 1.382.197 1.381.747 1.358.208     

  

PRESEŽEK 
PRIHODKOV NAD 
ODHODKI: 

1.771 
 

      

 
 
Pojasnila prihodki 
 
Celotni prihodek skupaj je dosegel 1.383.966,94 €. V strukturi prihodkov so najvišji prihodki 
občin. S prihodki Ministrstva za kulturo za javne pozive (območnost) so bili pokriti izdatki za 
plače in osebne prejemke, digitalizacijo, nakup e-virov in poštnih stroškov za medknjižnično 
izposojo na OOK. 
 
 
Pojasnila odhodki 
 
Skupni odhodki dosegajo1.382.196,40 €. 
  
 
Pojasnila stroški dela 
 
Stroški dela so v letu 2020 za 34 zaposlenih znašali 929.691,75 € in predstavljajo v strukturi 
vseh odhodkov 67,26 %. Pri tem moramo upoštevati da je leto 2020 zaznamovala epidemija 
in je bil izplačan dodatek za delo v rizičnih razmerah. Prav tako se je s 1.7.2020 sprostilo 
izplačilo redne delovne uspešnosti. Posledica tega so nekoliko višja izplačila. 
 
 
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 poprej. 
 
 
Davek od dohodka iz dejavnosti za leto 2020 
 
Obveznost za davek iz dohodka iz dejavnosti za leto 2020 ni nastala. Med nepridobitne 
prihodke smo upoštevali prihodke občin in Ministrstva za kulturo. 
 
Med pridobitnimi prihodki pa so upoštevani celotni prihodki iz prodaje blaga in storitev na 
trgu.  
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Kot davčno olajšavo smo upoštevali zaposlitev invalida. Zaradi priznanih olajšav, obveznost 
za davek od dohodka ni nastala. 
 
 
Fiskalno pravilo – izračun presežka 
 
Javni zavod izračunava presežek po fiskalnem pravilu.  

Javni zavod mora od presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka  odšteti 
vse kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (konte skupin 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 in 29), vse dolgoročne pasivne časovne razmejitve ter dolgoročne finančne in 
poslovne obveznosti (konte skupin 92, 96 in 97) in neporabljeno obveznost do virov 
sredstev, ki predstavlja neporabljena sredstva za investicije (konto podskupine 980 minus 
konti skupin od 00 do 05). Ob tem zmanjšanju presežek prihodkov po fiskalnem pravilu, ni 
bil ugotovljen. 
 
 
POSLOVNI IZID   
 
Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna in znaša 1.770,54 €. 
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NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2020 
 
Nabavljena je bila naslednja oprema v skupni vrednosti 52.863,10 € 
    

 
 
Oprema je bila nabavljena iz načrtovanih lastnih sredstev, ter sredstev Mestne Občine Ptuj, 
vseh občin ustanoviteljic in pogodbenic. 
 
 
Številka: 120 / 2021 
Na Ptuju, 22.2.2021 
 
 
Računovodsko poročilo pripravila:  V. d. direktorice: 
Biserka Ciglar Milena Doberšek 

 
 
 
 
 
 
 

Žig 
  

Oprema Znesek (v €) 

OSEBNI RAČUNALNIK  ANNI PF7 583,29 

OSEBNI RAČUNALNIK  ANNI PF7 588,59 

OSEBNI RAČUNALNIK  ANNI PF7 621,29 

TISKALNIK ČRTNE KODE ZEBRA GK420 329,40 

TISKALNIK ČRTNE KODE ZEBRA GK420 329,40 

OFFICE PROPLUS 2019 SNGL OLP  224,48 

STIKALO LINSYS 423,00 

STIKALO LINSYS 423,68 

VIDEO KAMERA SONY FDR-AX43B S  STOJALOM 863,00 

VIDEO KAMERA SONY FDR-AX43B S  STOJALOM 863,00 

FOTOAPARAT NIKON Z6II 2.450,00 

OZVOČENJE ZA PRIREDITVE  4.290,79 

ZVOČNIKI ELEKTRO VOICE200W 1.699,84 

KLIMA MSZ/MUZ MITSUBISHI 604,13 

TENDA DOLŽINE 3M 3.702,70 

TALNA TEKSTILNA OBLOGA  14.992,58 

STENSKE OBLOGE ZA LEPLENJE PLAKATOV 1.483,55 

KNJIŽNA OMARA  4.392,00 

VISEČA OMARA FURNIR OREH 2X 3.278,01 

ODPRTA OMARA FURNIR OREH 4X 3.897,62 

PISALNA MIZA S PREDALI IN OMARICO 3.420,00 

KNJIŽNI REGAL NA KOLESIH  2X 1.120,00 

KOVINSKI REGAL IN POLICE Z VEZNIMI ČLENI 2.282,75 
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