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1 PREDSTAVITEV ZAVODA 

 Dejavnost 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (v nadaljevanju tudi KIPP) v skladu z odlokom o ustanovitvi 
izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo za prebivalce šestnajstih občin Spodnjega 
Podravja. Knjižnica izpolnjuje tri vloge, in sicer je krajevna knjižnica za občane Mestne 
občine Ptuj, osrednja knjižnica za območje upravne enote Ptuj in od leta 2003 osrednja 
območna knjižnica za območje upravnih enot Ptuj in Ormož.  
  
Naloge osrednje območne knjižnice izvaja v skladu s 27. členom Zakona o 
knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in spremembe), le-te so podrobneje opredeljene v 
Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/2003). Za izvajanje 
območnih nalog sredstva zagotavlja Ministrstvo za kulturo.  
 
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, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4446


 

6 

- usmerja izločeno gradivo s svojega območja. 
 
Knjižnica je vključena v Združenje splošnih knjižnic, nekateri zaposleni pa v Zvezo 
bibliotekarskih društev Slovenije ter njene sekcije. 

 Ustanovitelji 

Knjižnica je imela konec leta 2021 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utrinek z razstave o »očetu« Alice iz čudežne dežele Lewisu Carrollu avtorice Jožice Vodopivec  
(foto: Taja Bračič) 
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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 in 

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 avtorski 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 in spremembe), 
- 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), 

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=PRAV12746
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13053
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8484
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12749
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- 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), 

- 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 in spremembe), 

- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) (Ur. 
l. RS, št. 98/20 in spremembe). 
 

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 4. 9. 2020 
posredovali Ministrstvu za kulturo. Spremenjen predlog pravilnika je bil ponovno v javni 
obravnavi od 11. do 26. 11. 2021. Pripombe nanj smo poslali 19. 11. 2021. 

 Organi zavoda  

 Svet zavoda                                            

Dne 24. 10. 2019 je bil konstituiran svet zavoda v naslednji sestavi:  
- 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 2021 se je svet sestal na štirih sejah, dveh rednih, eni dopisni in eni seji na 
daljavo ter med drugim obravnaval usklajeni finančni načrt KIPP za leto 2020 in ga 
sprejel v predloženi obliki in vsebini, potrdil Poročilo o popisu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstvih in drobnega inventarja nad eno leto uporabnosti 
ter Poročilo o popisu denarnih sredstev v blagajni, na računu in o popisu terjatev ter 
obveznostih za leto 2020, potrdil poslovno in finančno poročilo za leto 2020, sprejel 
usklajeni Program dela ter kadrovski in finančni načrt za leto 2021, potrdil usklajeni 
program OOK za leto 2021, imenoval Mileno Doberšek za direktorico javnega zavoda 
Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, potrdil Poslovnik o delu sveta zavoda KIPP, sprejel 
Program dela KIPP, katerega sestavni del sta tudi kadrovski in finančni načrt za leto 
2022, potrdil spremembe finančnega načrta za leto 2021, potrdil spremembe 
kadrovskega in finančnega načrta KIPP za leto 2022, potrdil program izvajanja 
posebnih nalog OOK za leto 2022 ter potrdil Strateški načrt KIPP za obdobje 2022–
2026. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3059
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3059
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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 Strokovni svet 

Člane strokovnega sveta sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojim delom, poslovnimi 
izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju javnega zavoda. Po dva 
člana 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 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 2021 se je strokovni svet sestal na štirih sejah, dveh rednih, eni na daljavo in 
eni dopisni, dal soglasje k novemu Poslovniku strokovnega sveta Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj, podal pozitivno mnenje na Poročilo o delu knjižnice za leto 2020 ter ga 
predlagal svetu zavoda v potrditev, podal pozitivno mnenje k Programu dela KIPP, 
katerega sestavni del sta bila tudi kadrovski in finančni načrt za leto 2022, ter ga 
predlagal svetu zavoda v potrditev ter podal pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu 
KIPP za obdobje 2022–2026.  

 Direktor 

Dolgoletni direktor mag. Matjaž Neudauer se je 3. 6. 2020 upokojil. Svet zavoda KIPP 
je 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 je nato izmed prijavljenih kandidatov izbral in imenoval Mileno Doberšek 
za direktorico Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, ki je z delom direktorice pričela 1. 4. 2021.  
 

 Kolegij direktorja 

Kolegij direktorja, ki ga sestavljajo vodje oddelkov in vodja upravno-tehnične službe, 
se je v letu 2021 sestal devetkrat 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. 
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3 KADROVSKI KAZALCI 

 Število zaposlenih 

Ob koncu leta 2021 je bilo v knjižnici zaposlenih 38 oseb; 29 za nedoločen, 8 za 
določen čas ter direktorica javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za mandatno 
obdobje.  
 
V knjižnici je bila izobrazbena struktura zaposlenih ob koncu leta 2021 naslednja: 
 

Stopnja izobrazbe Število zaposlenih 
VII 18 
VI   5 
V 15 

SKUPAJ: 38 
 

Tabela št. 1: Formalna izobrazbena struktura ob koncu leta 2021 

 
 
 

 
 

 
Graf št. 1: Formalna izobrazbena struktura zaposlenih, izražena v odstotkih 

 

VII
47%

VI
13%

V
40%

FORMALNA IZOBRAZBENA STRUKTURA V 
ODSTOTKIH
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Tabela št. 2: Zaposleni za nedoločen in določen čas v KIPP (stanje na dan 31. 12. 2021) 
 
 

Zap. Št. Priimek in ime Stopnja 
izobrazbe 

Delovno mesto Delovno 
razmerje 

Oddelek / Služba 

1.   Ambruš Bogdan   V.   Knjižničar (DČ – do vrnitve Boštjana Koražije) / Manipulant   NDČ (DČ)   Upravno-tehnična služba – Študijski oddelek z mediateko 

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

3. Burjan Jasmina VII/1. Bibliotekar  NDČ Mladinski oddelek 

4. Cestnik Daniela V. Knjižničar – (Projektna zaposlitev) DČ Študijski oddelek z mediateko 

5. Ciglar Biserka VI. Računovodja NDČ Upravno-tehnična služba 

6. Čelan Črtomir VII/1. Višji knjižničar / Knjižničar (DČ – do vrnitve Boštjana Koražije) NDČ (DČ) Študijski oddelek z mediateko 

7. Doberšek Milena VII/2. Direktorica  mandat - 

8. Dominc Bojan V. Knjižničar NDČ Študijski oddelek z mediateko 

9. Gajšek Luka V. Knjižničar voznik bibliobusa / Knjigovez NDČ Oddelek potujoče knjižnice / Upravno-tehnična služba 

10. Jurgec Marija VII/1. Bibliotekar NDČ Oddelek nabave 

11. Kancler Barbara VII/2. Bibliotekar NDČ Študijski oddelek z mediateko 

12. Kelc Maja V. Manipulant (DČ – do vrnitve Črtomirja Čelana in Bogdana Ambruša) DČ Upravno-tehnična služba – Študijski oddelek z mediateko 

13. Klemenčič Liljana VI. Višji knjižničar NDČ Mladinski oddelek 

14. Kmetec - Friedl Božena VII/2. Bibliotekar NDČ Oddelek obdelave 

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

16. Lesjak Tea V. Pomoč v knjižnici (Javna dela) DČ Upravno-tehnična služba – Študijski oddelek z mediateko 

17. Marčič Helena V. Manipulant NDČ Upravno-tehnična služba – Študijski oddelek z mediateko 

18. Mesarič Leonida VI. Višji knjižničar NDČ Mladinski oddelek 

19. Milošič Eva VII/2. Bibliotekar (DČ – do vrnitve Taje Bračič) DČ Študijski oddelek z mediateko 

20. Milošič Matejka V. Knjižničar NDČ Mladinski oddelek 

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

22. Ogrizek Anja VII/2. Bibliotekar NDČ Oddelek obdelave 

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

24. Petrovič Mira  VII/2. Bibliotekar NDČ Domoznanski oddelek 

25. Plajnšek Darja VII/2. Bibliotekar NDČ Oddelek nabave 

26. Potočnik Primož VII/2. Bibliotekar NDČ Oddelek za razvoj in digitalizacijo 

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

28. Resman Ines V. Manipulant NDČ Upravno-tehnična služba – Študijski oddelek z mediateko 

29. Rimele Andrejka V. Knjižničar NDČ Mladinski oddelek 

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

31. Šalamon Daniel V. Knjižničar / Računalničar NDČ Študijski oddelek z mediateko / Upravno-tehnična služba 

32. Solina Rok VII/2. Bibliotekar (DČ – do vrnitve Barbare Kancler) DČ Študijski oddelek z mediateko 

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

34. Vidovič Martina VI. Administrator NDČ Upravno-tehnična služba 

35. Vodopivec Jožica VII/1. Bibliotekar  NDČ Oddelek obdelave 

36. Zavec Mlakar Mojca  V. Knjižničar – (Projektna zaposlitev) DČ Domoznanski oddelek 

37. Zavrnik Alfonz V. Hišnik NDČ Upravno-tehnična služba 

38. Zmazek Melita VI. Višji knjižničar NDČ Domoznanski oddelek 
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 Spremembe in pomembni kadrovski dogodki med letom 

S 1. 4. 2021 smo za nedoločen čas in polni delovni čas 40 ur na delovnem mestu 
bibliotekar VII/2 zaposlili Barbaro Kancler. Pred tem je bila delavka zaposlena za 
nedoločen čas na delovnem mestu manipulant, od 15. 6. 2020 pa za določen čas na 
delovnem mestu bibliotekar. Delavka je nadomeščala Mileno Doberšek, ki je v tem 
času opravljala funkcijo v. d. direktorice. Ob potrditvi sveta zavoda in nastopu Milene 
Doberšek kot direktorice zavoda pa je zaposlena Barbara Kancler pričela z delom kot 
bibliotekarka za nedoločen čas.  
 
Svet zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je na svoji 9. redni seji dne 4. 3. 2021 za 
direktorico Knjižnice Ivana Potrča Ptuj s 1. 4. 2021 imenoval dotedanjo vršilko dolžnosti 
direktorice Mileno Doberšek za mandatno obdobje 5 let.  
 
Z 2. 4. 2021 smo na podlagi potrebe po nadomeščanju začasno odsotnega javnega 
uslužbenca Boštjana Koražije na delovnem mestu knjižničar za določen čas in krajši 
delovni čas 20 ur tedensko zaposlili Bogdana Ambruša, ki v drugi polovici delovnega 
časa še vedno opravlja delo kot manipulant IV.  
 
Z 2. 4. 2021 smo na podlagi potrebe po nadomeščanju začasno odsotnega javnega 
uslužbenca Boštjana Koražije na delovnem mestu knjižničar za določen čas in krajši 
delovni čas 20 ur tedensko zaposlili Črtomirja Čelana, ki v drugi polovici delovnega 
časa še vedno opravlja delo kot višji knjižničar.  
 
Z 12. 4. 2021 smo za nedoločen čas in polni delovni čas 40 ur na delovnem mestu 
manipulant IV zaposlili Heleno Marčič. Pri delavki je prišlo do prehoda zaposlitve iz 
določenega v nedoločen čas. 
 
S 1. 7. 2021 smo za nedoločen čas in polni delovni čas 40 ur na delovnem mestu 
manipulant IV. zaposlili Ines Resman. Pri delavki je prišlo do prehoda zaposlitve iz 
določenega v nedoločen čas zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaposlene 
Iris Horvat.  
 
S 1. 7. 2021 smo na podlagi potrebe po nadomeščanju začasno odsotnih javnih 
uslužbencev Črtomirja Čelana in Bogdana Ambruša na delovnem mestu manipulant 
za določen čas in polni delovni čas 40 ur tedensko zaposlili Majo Kelc.  
 
S 1. 10. 2021 smo na podlagi uspešne prijave na projekt v okviru operacije Ministrstva 
za kulturo RS »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021«, naziv projekta 
je S knjižnico do delovnih izkušenj in priložnosti, za določen čas 12 mesecev in polni 
delovni čas 40 ur na delovno mesto knjižničar zaposlili Mojco Zavec Mlakar in Danielo 
Cestnik.  
 
S 1. 12. 2021 smo na podlagi potrebe po nadomeščanju začasno odsotne delavke 
Barbare Kancler na delovnem mestu bibliotekar VII/2 za določen čas ter polni delovni 
čas 40 ur tedensko zaposlili Roka Solino.  
 
Z 20. 12. 2021 smo na podlagi potrebe po nadomeščanju začasno odsotne delavke 
Taje Bračič na delovnem mestu bibliotekar VII/2 za določen čas ter polni delovni čas 
40 ur tedensko zaposlili Evo Milošič.  
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 Invalidne osebe 

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj je v letu 2021 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 19 udeležencev javnih del.  
 
V letu 2021 smo na razpisu javnih del (pomoč v knjižnici) bili uspešni in zaposlili eno 
javno delavko. 

 Projektne zaposlitve 

V letu 2021 se je iztekel projekt Korak do novih delovnih izkušenj in kariernih možnosti, 
v okviru katerega je bila od 14. 9. 2020 do 13. 9. 2021 v knjižnici zaposlena ena oseba 
za delo na spletnem biografskem leksikonu Obrazi slovenskih pokrajin. Zaposlitev je 
bila sofinancirana v okviru operacije Ministrstva za kulturo RS »Podpora novim 
kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–
2021.« 
 
Ponovno smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za kulturo za izbor operacij 
»Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021«, na katerega smo prijavili 
projekt S knjižnico do delovnih izkušenj in priložnosti. V okviru tega projekta smo 1. 10. 
2021 zaposlili dve osebi, vsako za obdobje 12 mesecev. Zaposlitev je sofinancirana iz 
Evropskega socialnega sklada. 

 Opravljanje dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne 
skupnosti 

V letu 2021 smo na pobudo Centra za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj, s 
centrom sklenili dogovor in zaposlili tri mladoletne delavce, ki so opravljali delo v korist 
humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti na podlagi odredbe Okrožnega 
državnega tožilstva na Ptuju. Vsi zaposleni so delo uspešno opravili. 

 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.  
 
Najbolj nujna je dodatna zaposlitev informatika, saj se zaradi hitrega razvoja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije ter vse večje uporabe in uvajanja novih 
digitalnih rešitev v delovne procese knjižnice tovrsten obseg dela iz leta v leto 
povečuje. 
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4 NADZOR NAD DELOM IN DRUGE POSEBNOSTI 

 Pomembnejši nadzori nad delom in druge posebnosti skozi 
leto 

V začetku januarja je v veljavo stopil nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 
in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, ki je zaradi 
preprečavenja okužb s koronavirusno boleznijo določal strožje ukrepe pri izvajanju 
knjižnične dejavnosti. V skladu s tem odlokom je bila od 11. 1. 2021 do 23. 1. 2021 
dovoljena izposoja knjižničnega gradiva zgolj na zunajnih prevzemnih mestih. 
 
S 25. 1. 2021 je bila izposoja knjižničnega gradiva ponovno dovoljena ob upoštevanju 
minimalnega možnega stika z uporabniki. Prosta izbira gradiva s polic za uporabnike 
še vedno ni bila mogoča. 
 
10. februarja 2021 je bil v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj opravljen inšpekcijski nadzor 
Inšpektorata RS za kulturo in medije nad izvajanjem določb prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06 s spremembami) na podlagi 55. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Ur. l. RS 203/2020), Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l . RS. št. 188/20 in spremembe) 
ter 18.,19. in 20. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07), kjer je 
bilo ugotovljeno, da: 

- zaščitne maske uporabljajo vsi zaposleni; 
- vsi zaposleni zaščitne maske uporabljajo pravilno in v skladu s priporočili 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje; 
- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj zagotavlja razkužilo za razkuževanje rok ob vstopu 

v zaprt javni prostor (razkužilo je registrirano in uvrščeno v Register biocidnih 
proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad RS za kemikalije); 

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj izvaja izposojo knjižničnega gradiva ob minimalnem 
možnem stiku z uporabniki. Prost dostop do knjižničnega gradiva, uporaba 
časopisnih čitalnic, študijskih sob in računalnikov niso dovoljeni. Zagotovljena 
je bila ločena pot za vračilo knjižničnega gradiva, ki je moralo pred nadaljno 
uporabo odležati v 72-urni karanteni.   

 
Med 1. 4. in 11. 4. 2021 je bila knjižnica na podlagi ponovno spremenjenega odloka 
zaprta za uporabnike in obiskovalce. Od 12. 4. 2021 je bila izposoja knjižničnega 
gradiva ponovno dovoljena ob upoštevanju minimalnega možnega stika. 
 
Z 22. 4. 2021 smo ponovno pričeli s pošiljanjem opominov (od 24. 10. 2020 do 22. 4. 
2021 nismo upoštevali zamudnin in opominov). 
 
Aprila smo prejeli obvestilo Ministrstva za kulturo, Inšpektorata RS za kulturo in medije, 
da se postopek inšpekcijskega nadzora, ki ga zoper Knjižnico Ivana Potrča Ptuj 
Inšpektorat vodi pod številko 0614-22/2021, ustavi (urnik voženj bibliobusa usklajen z 
Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic).  
 
Zaradi izboljšanja epidemioloških razmer smo 17. 5. 2021 prešli na prosti pristop do 
gradiva in redni odpiralni čas.  
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Predpisana tridnevna karantena za vrnjene knjige je bila 21. 6. 2021 odpravljena. 
 
13. 9. 2021 je pričel veljati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vstop v knjižnico. 
Za osebe brez dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT je bila izposoja mogoča ob 
minimalnem možnem stiku.   
 
28. 12. 2021 je bil v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj opravljen inšpekcijski nadzor 
Inšpektorata za javni sektor nad izvajanjem določb prvega odstavka 39. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06 s spremembami) na podlagi 55. člena Zakona 
o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-
19 (Ur. l. RS 203/2020, 15/21-ZDUOP, 82/21-ZNB-C in 112/21-ZNUPZ), kjer je bilo 
ugotovljeno, da: 

- se na vstopnih točkah preverja izpolnjevanje pogoja PCT iz 2. člena Odloka pri 
uporabnikih storitev, udeležencih in prisotnih pri izvajanju storitev; 

- se preverja izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih in osebah, ki na kakršnikoli 
pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu; 

- se vodijo predpisani evidenčni listi testov HAG za samotestiranje; 
- je bilo pri naključno izbranih zaposlenih ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoj PCT; 
- se na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvešča osebe, ki opravljajo dela ali 

uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT; 
- se zagotavlja razkuževanje rok v skladu z odlokom; 
- se skrbi za redno prezračevanje zaprtih prostorov. 

 
Ugotovljeno je bilo, da pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato se je 
postopek skladno z določbo 28. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. l. RS, 
št. 43/07-UPB1 in 40/14) ustavil.   
 
V Uradnem listu RS, št. 88/2021, je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, s katerim je bil spremenjen izplačilni dan, in sicer se 
plača izplačuje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.  
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5 DELO V JAVNEM ZAVODU 

 Notranja organizacija dela  

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je skladno z Odlokom o ustanovitvi notranje razdeljena v 
v osem oddelkov in služb. V letu 2021 je bila notranja organiziranost sledeča: 

- Študijski oddelek z mediateko, vodja Božena Kmetec - Friedl, 
- Mladinski oddelek, vodja Liljana Klemenčič, 
- Domoznanski oddelek, vodja Mira Petrovič, 
- Oddelek potujoče knjižnice, vodja Tjaša Mrgole Jukić, 
- Oddelek za razvoj in digitalizacijo, vodja Primož Potočnik, 
- Oddelek nabave, vodja Marija Jurgec, 
- Oddelek obdelave, vodja Božena Kmetec - Friedl, 
- Upravno-tehnična služba, vodja Kristian Radej. 

 

Slika 1: 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.  
 
V letu 2021 je prišlo do reorganizacije notranje organizacije dela, in sicer:   
- z dnem 22. 3. 2021 je v. d. direktorice zavoda Milena Doberšek za vodjo 

Oddelka za razvoj in digitalizacijo imenovala Primoža Potočnika, bibliotekarja. 
- Z dnem 5. 6. 2020 je v. d. direktorice Milena Doberšek za svojo namestnico 

imenovala Miro Petrovič, bibliotekarsko specialistko, ki je s 1. 4. 2021 bila 
imenovana tudi za namestnico direktorice. 
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Slika 2: 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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 Izobraževanja, strokovno izpopolnjevanje in udeležba na dogodkih v in izven KIPP 

 
 
 

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

Sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih (preko spleta) januar Radej 

Vloga in pomen zbirk domoznanskega gradiva za okolje: primer knjižne zapuščine Franca Ferka v Knjižnici Ivana 
Potrča Ptuj – pisna naloga 

januar, februar Kancler, mentor Kmetec - Friedl 

Strokovno srečanje Bralnice pod slamnikom Niso vse knjige za hec (preko spleta) marec Burjan 

Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju (preko spleta) marec Doberšek 

Novosti obračuna plač in povračil stroškov v zvezi z delom ter izplačil drugih prejemkov iz delovnega razmerja za 
javni sektor v luči protikoronskih ukrepov COVID-19 

april Ciglar 

Izzivi in možnosti v procesu digitalizacije: moč podatkov in metapodatkov (preko spleta) april Doberšek, Petrovič, Potočnik 

Z veljavnim e-podpisom do modernega poslovanja (preko spleta) april Doberšek, Radej, Vidovič 

Kako pripravim prireditev oziroma dogodek april 
Plajnšek, Korošec, Petrovič, 
Zmazek, Potočnik 

Spletni strokovni posvet Inkluzivnost splošnih knjižnic: slepi in slabovidni april Vodopivec 

Strokovno srečanje ZBDS: Dan dobrih praks 2021: Knjižničar knjižničarju (preko spleta) maj Doberšek, Potočnik 

Kaj je dobro vedeti o zaščiti in hrambi domoznanskega gradiva (preko spleta) maj Petrovič, Zmazek 

Priprava na javni nastop maj Plajnšek, Ogrizek, Petrovič 

Mednarodni enodnevni strokovni posvet Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica (preko spleta) maj Potočnik, Bračič, Kancler 

Izobraževanje ZOOM za sistemske administratorje knjižnic maj Šalamon 

Priprava spletne prireditve od A do Ž (preko spleta) maj, junij 
Doberšek, Petrovič, Bračič, 
Kancler, Korošec 

Novosti v knjižničarstvu (preko spleta) maj, november 
Doberšek, Ogrizek, Petrovič, 
Kmetec - Friedl 

Obdelava in dostopnost domoznanskega gradiva v slovenskih splošnih knjižnicah (preko spleta) junij 
Doberšek, Kmetec - Friedl, 
Vodopivec, Petrovič, Zmazek, 
Šalamon 

COBISS3 – Dopolnitve in novosti (IZUM) (preko spleta) junij Doberšek, Petrovič, Zmazek 

Predstavitev priprave notranjih pravil in uporabe digitalnega arhiva (preko spleta) junij Doberšek, Vidovič, Radej  

Integracija telesa v pripovedovanju in doživljanju  junij Klemenčič 

Udeležba na 15. okrogli mizi potujočih knjižnic na Hrvaškem in 9. festival hrvaških bibliobusov – strokovno 
posvetovanje z mednarodno udeležbo z naslovom: Potujoče knjižnice – nekoč in danes v pandemiji koronavirusa 
(in za čas po njej) (Pokretne knjižnice – prije, za vrijeme (i poslije) pandemije koronavirusa (preko spleta) 

junij Mrgole Jukić 
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Informativno srečanje za predlagatelje nominacij pisne kulturne dediščine za slovensko nacionalno listo UNESCO za 
Spomin sveta (preko spleta) 

junij Petrovič, Zmazek 

Konkurenčni postopki pri javnem naročanju (preko spleta) junij Radej 

Javna tribuna/posvet Visokošolski prostor v navezavi z begom kadra in izvedbo razvojnih projektov v prostoru med 
Dravo in Muro, Ustanova dr. Antona Trstenjaka; Dominikanski samostan Ptuj 

junij Radej 

Požarna varnost in varstvo pri delu avgust vsi 

Zgodbe na poti, Pripovedovalska delavnica z dr. Margarete Wenzel september Burjan, Klemenčič 

Delavnica v okviru priprave dokumenta Strategija vzpostavitve pametne občine Ptuj  september Doberšek 

Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – Serijske publikacije september Plajnšek 

Posvetovanje sekcij ZBDS: Uporabnik v kontekstu sprememb (preko spleta) september 
Potočnik, Doberšek, Mrgole Jukič 
Petrovič, Zmazek 

2. eFest (COBISS in nove rešitve, varnost na spletu, storitve knjižnic v času covida z vidika IT rešitev) (preko spleta) september 
Potočnik, Šalamon, Petrovič, 
Zmazek 

Predstavitev določil novele Zakona o javnem naročanju ZJN-3B, Upravna akademija (preko spleta) september Radej 

Predstavitev izvajanje dinamičnega nabavnega sistema v informacijskem sistemu e-JN; september Radej 

ABC bralne pismenosti  oktober Burjan, Ogrizek, Bračič, Korošec 

Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije – računovodsko-davčni vidik, Zgodovinski arhiv na Ptuju  oktober Ciglar 

Izobraževanje direktorjev splošnih knjižnic oktober Doberšek 

Konferenca Celovita digitalizacija poslovanja (preko spleta) oktober Doberšek, Radej, Vidovič   

8. Glazerjev posvet "Dediščina na Ruškem" oktober Klemenčič  

16. mednarodno srečanje: Knjižnica – igrišče znanja in zabave (preko spleta) oktober Potočnik 

Nova pravila, novi standardi na področju bibliotekarstva, okrogla miza DBL (preko spleta) november Doberšek, Petrovič 

Knjižni sejem Frankfurt po Frankfurtu, Konzorcij Ljubljana november Jurgec, Plajnšek, Potočnik 

Prevodni Pranger november Klemenčič  

Posvetovanje Poti do knjige : knjižnica : corona = 1 : 0 ali Kako smo knjižničarji v kozji rog ugnali korono (preko spleta) november Ogrizek, Plajnšek 

Delavnica za vnašalce biografij na portal Obrazi slovenskih pokrajin (preko spleta) november Petrovič, Zmazek, Zavec Mlakar 

Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah za leto 2022; MZK (preko spleta) november Radej 

Udeležba na Arnes konferenci Mreža znanja 2021 november Šalamon 

Aktualnost pri obdavčitvi božičnice, daril in bonitet v letu 2021 (preko spleta) december Ciglar 

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju (preko spleta) december Ciglar 

Povračilo stroškov v javnem sektroju ter poročanje in popravki obrazcev REK-1 (preko spleta) december Ciglar 
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Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga december Čelan 

Pravila bibliografske obdelave rokopisnega gradiva, zapuščinskih fondov in tvorjenih zbirk v vzajemnem katalogu – 
uvodna predstavitev (preko spleta) 

december Petrovič, Zmazek 

Spremembe Zakona o javnem naročanju in Uredbe o zelenem javnem naročanju (preko spleta) december Radej 
 
 

Tabela št. 3: Izobraževanja, strokovna izpopolnjevanja in udeležba na dogodkih v letu 2021 
 
 

 Izvedba strokovnih predavanj in referatov 
 

Naziv strokovnega predavanja Izvedba 

Računajte na nas. Pridemo po urniku: delo potujočih knjižnic Slovenije v času corone s posebnim poudarkom na delu potujoče 
knjižnice iz Ptuja (Posvetovanje sekcij ZBDS 22. september) – referat 

Mrgole Jukić 

Računajte na nas, dolazimo po rasporedu – Rad putujučih knjižnica u Sloveniji za vrijeme Corone, s naglaskom na radu putujuće 
knjižnice u Ptuju (15. okrugli stol o pokretnim knjižnicama v Republici Hrvatskoj) 

Mrgole Jukić 

Selitev knjižničnih strežnikov v ARNES oblak – priprava in predstavitev prispevka na 2. e-festu skupaj z Andrejem Kreuhom (Kopa, 
d. d.) 

Šalamon 

Strel v koleno – referat na simpoziju na temo mladinske književnosti Oko besede v Murski Soboti Klemenčič 
 

Tabela št. 4: Izvedba strokovnih predavanj in referatov v letu 2021 
 
 

 Člani komisij in delovnih teles ter uredniških skupin 
 
 

Naziv komisije, delovnih teles ter uredniških skupin Člani 

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

Članica nadzornega odbora portala Dobre Knjige Doberšek 

Članica nadzornega sveta Kamre (članstvo prenehalo: februar 2021) Doberšek 

Članica nadzornega sveta portala Obrazi slovenskih pokrajin Doberšek 

Članica Izvršnega odbora Sekcije za mladinsko knjižničarstvo pri ZBDS Klemenčič 

Članica častnega razsodišča pri ZBD Maribor Klemenčič 

Članica uredništva revije Mentor za področje knjižničarstva  Klemenčič 

Komisija za izločanje in odpis knjižničnega gradiva za leto 2021 (Odpis periodike) 
Kmetec - Friedl, Milošič, Ogrizek, Petek, (Vodopivec, 
Sajko) 

Urednik portala Dobre knjige Korošec 
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Član strokovnega sveta zavoda KIPP Korošec, Plajnšek 

Predsednica sekcije Potujočih knjižnic pri ZBDS  Mrgole Jukić 

Urednica revije Potujoče novice ZBDS Mrgole Jukić 

Predsednica strokovnega odbora in članica upravnega odbora ZBDS  Mrgole Jukić 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov  Neudauer Meglič 

Inventura v Domoznanskem oddelku  Ogrizek, Petrovič, Kmetec - Friedl 

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

Članica Izvršnega odbora Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS (mandat 2017–2021 in 2021–2025) Petrovič 

Članica strokovnega sveta Mariborske knjižnice  Petrovič 

Predsednica komisije za Čopove diplome in Čopova priznanja pri ZBDS (mandat 2017–2021) Petrovič 

Članica komisije za Goropevškove nagrade pri ZBDS (mandat 2021–2025) Petrovič 

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

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

Glavni urednik spletne strani KIPP Potočnik 

Član uredniškega odbora portala slovenskih splošnih knjižnic (www.knjiznice.si) Potočnik 

Urednik Letnega poročila KIPP in Programa dela KIPP Radej 

Komisija za popis denarnih sredstev v blagajni, porto blagajni in transakcijskem računu, ter terjatev in obveznosti Radej, Čelan, Rimele 

Član sveta zavoda KIPP – predstavnik zaposlenih Zavrnik 

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

Članica uredniškega odbora portala Kamra Zmazek 
 

Tabela št. 5: Člani komisij, delovnih teles in uredniških skupin, v katerih so (so)delovali zaposleni KIPP v letu 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knjiznice.si/
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Tadej Toš in Kurent (foto: Alfonz Zavrnik)
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6 ZBIRKA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 Nabava in prirast knjižničnega 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. Tudi v letu 2021 je nakup predstavljal glavni vir pridobivanja in 
dopolnjevanja knjižničnega gradiva. 
 
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 2022−2026, Letni načrt 
nakupa knjižničnega gradiva in Dokument o nabavni politiki v Knjižnici Ivana Potrča 
Ptuj.  
 
Za leto 2021 je knjižnica načrtovala nakup gradiva po določilih Pravilnika o pogojih za 
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Skladno z dogovorom na Kolegiju 
županov Spodnjega Podravja leta 2016 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.  
 
Pravilnik ter Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 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 je potrebno 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. Knjižnica si močno prizadeva 
zagotavljati nakup gradiva v predpisanih razmerjih. 
 
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 2021.  
 
Ponudba je bila nekoliko večja in posledično tudi nabava knjižničnega gradiva, 
povečan je bil tudi nakup števila izvodov posameznega naslova. Ob navedenem smo 
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upoštevali tudi potrebe in želje naših uporabnikov. Financiranje nakupa knjižničnega 
gradiva MZK, občin ustanoviteljic in pogodbenic je bilo med letom tekoče in realizirano 
v višini pogodbeno dogovorjenih zneskov. 
 
V Oddelku nabave smo tudi v letu 2021 skrbeli za dopolnjevanje čim širšega izbora 
knjižničnega gradiva v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi. Na ta način smo lahko 
našim uporabnikom zagotovili raznovrstno gradivo 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. Obiskali smo 
tudi prodajno razstavo Frankfurt po Frankfurtu, kjer smo nabavili tujo strokovno in 
leposlovno literaturo. Med letom smo nabavljali tudi romane v angleškem in nemškem 
jeziku. Zelo smo povečali nakup e-knjig, zvočnih knjig in družabnih iger v primerjavi s 
preteklim letom. 
 
Povpraševanje po strokovnem gradivu narašča predvsem zaradi bližine Univerze v 
Mariboru in vedno širše ponudbe študijev na Ptuju ter vseživljenjskega izobraževanja. 
 
V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je Knjižnica Ivana Potrča Ptuj ena 
izmed prejemnic obveznega izvoda publikacij. V okviru obveznega izvoda praviloma 
prejmemo en izvod tistih publikacij, katerih izdaja je bila finančno podprta z javnimi 
sredstvi. Za distribucijo obveznega izvoda skrbi NUK. 
  
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 nadomestijo z nadomestnim izvodom.  
 
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 67.667,00 €, iz leta 2020 
smo prenesli 2.638,57 EUR; ta sredstva so bila rezervirana za nakup prestižne ročno 
vezane knjige Sijajni Botticelli, ki je izšla šele leta 2021.  
 
Za zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in 
informacij, kar je ena izmed nalog osrednje območne knjižnice, smo od Ministrstva za 
kulturo prejeli 8.000,00 EUR.  
 
Od občin ustanoviteljic in pogodbenic smo prejeli 175.030,00 EUR sredstev za nakup 
knjižničnega gradiva. 
 
V letu 2021 smo za nakup knjižničnega gradiva skupaj prejeli 251.280,00 EUR.  
Skupaj s prenesenimi sredstvi iz leta 2020 v višini 36.582,30 evra je bil znesek 
razpoložljivih finančnih sredstev 287.862,30 evra.  
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Za nakup knjižničnega gradiva smo do 31. 12. 2021 porabili 277.494,45 evra, in sicer 
za 58.113,96 evra več kot leta 2020, ko je bilo veliko omejevalnih ukrepov zaradi 
epidemije.   
 
V leto 2021 prenašamo 10.367,85 evra. 
 
Pregled prejetih in porabljenih finančnih sredstev po financerjih v letu 2021: 
 

Financerji 
Prejeta sredstva  

s prenosom iz 2020 
Porabljena sredstva Prenos v 2022 

Min. za kulturo             70.305,57 70.305,57                      0,00 

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

Občina Videm                16.645,20 15.734,46                  910,74                                                    

Občina Žetale                          3.911,74 3.240,61                  671,13                                

Občina Juršinci                                          7.709,45 6.696,49               1.012,96                                          

Občina Destrnik                      8.344,02  7.222,21               1.121,81                    

Občina Majšperk                                         12.860,22             11.882,26                  977,96                            

Občina Sv. Andraž                                   3.505,50 2.997,45 508,05 

Občina Ptuj                                    64.154,10             64.154,10                                    0,00 

Občina Markovci                                      13.034,64             12.714,58 320,06 

Občina Cirkulane                                7.021,06 6.002,44 1.018,62 

Občina Hajdina                                          12.427,01             11.586,56                  840,45                      

Občina Dornava                                                        8.483,68                    7.238,89               1.244,79 

Občina Zavrč                                    4.431,16               3.946,48                  484,68 

Občina Trnovska v.                                  4.379,76 4.073,86                  305,90                

Občina Podlehnik                                 5.709,42 4.938,62                  770,80 

Občina Kidričevo                                      20.353,42 20.265,11                    88,31 

Občina Gorišnica                                    12.100,24             12.062,25                    37,99                

SIKPT (lastna sred.)                      4.486,11               4.432,51                    53,60 

Skupaj:  287.862,30 277.494,45 10.367,85 
 

Tabela št. 6: Pregled prejetih in porabljenih finančnih sredstev 

  
 
Razdelitev porabljenih sredstev za nakup gradiva v letu 2021 je bila naslednja: 
 

Vrsta nakupa gradiva Porabljena sredstva (€) 

Knjige in neknjižno gradivo 227.523,66 

Serijske publikacije 17.895,57 

Razglednice 1.430,00 

Vezava publikacij (Štajerski tednik) 160,00 

Dostop do arhiva dnevnika Večer 732,00 

Spletni dostop – revija Denar 113,40 

Oddaljen dostop do baz: LEXPERA IUS-INFO Napredni 5.027,40 

Oddaljen dostop do baz EBSCO Pressreader-library solution 3.612,33 

GVIN professional analizator BISNODE 1.952,00 

E-knjige: BIBLOS 13.792,32 

Zvočne knjige AUDIBOOK 2.765,76 

Didaktične igre 2.490,01 

SKUPAJ 277.494,45 
 

Tabela št. 7: Razdelitev porabljenih sredstev za nakup gradiva v letu 2021 
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V letu 2021 smo nabavili tri prestižne knjige: 
- Sijajni Botticelli, ročno vezana knjiga založbe Mladinska knjiga. Kupili smo jo s 
prenesenimi finančnimi sredstvi MZK iz leta 2020 v znesku 2.600,00 evrov. 
- Tisoč in ena noč, prva knjiga trilogije integralnega prevoda iz arabskega jezika v 
slovenščino. Cena prve knjige je znašala 900 evrov. Knjigo je izdala založba Maks 
Viktor. 
- Stati inu obstati: prvih petdeset slovenskih knjig. Knjigo je izdala Cankarjeva založba, 
cena je bila 1.490,00 evrov v prednaročilu. 
 
Leta 2021 smo povečali tudi nakup družabnih in didaktičnih iger za različne starostne 
stopnje in so namenjene za izposojo na dom. 
 
V Oddelku nabave smo skrbeli tudi za nakup elektronskih in zvočnih knjig ter 
elektronskih baz podatkov. Nabava starejšega domoznanskega gradiva, ki ga 
kupujemo pri zbiralcih in v anitikvariatih, poteka v sodelovanju z Domoznanskim 
oddelkom. 
 
V COBISS3/Nabava je bilo vnesenih in obdelanih 683 postavk dokumentov nakupa 
knjižnega in neknjižnega gradiva, 295 postavk serijskih publikacij vključno s pripravo 
novih naročil in odpovedi, 105 postavk darov, 25 postavk elektronskih virov in 1 
postavka lastne izdaje. 
 
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.  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.  
 
Dosežen nakup gradiva po vsebinskih kriterijih je razviden iz statističnega prikaza 
prirasta knjižničnega gradiva v letu 2021. 
 

 Statistični podatki o prirastu gradiva (enot) po oddelkih 

 
Oddelek Prirast 
Študijski oddelek z mediateko 7.164 

Mladinski oddelek 2.377 

Potujoča knjižnica 3.329 

Domoznanski oddelek 323 

SKUPAJ 13.193 

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

Leto 2017 2018 2019 2020 2021 

Prirast gradiva 10.792 11.522 13.526 11.550 13.193 
 

Tabela št. 9: Primerjava prirasta (enot) gradiva po letih.  

 
V letu 2021 knjižnica beleži višji prirast gradiva kot v predhodnem letu. Prirast gradiva 
se je v letu 2021 glede na prejšnje leto povečal za 14,23 %. 
 
S sredstvi Ministrstva za kulturo smo v letu 2021 nabavili 2.569 enot knjig in 
neknjižnega gradiva, s sredstvi občin pa 7.714 enot knjig in neknjižnega gradiva ter 
247 enot periodike. Z lastnimi sredstvi smo kupili 171 enot. 
 
Skupen nakup s sredstvi financerjev je bil 10.701 enot gradiva. Z obveznim izvodom 
smo pridobili še 1.994 enot gradiva, z darovi 382, z zameno 93, starim fondom 8, z 
lastno izdajo pa še 15 enot gradiva. 

 
Skupaj smo tako dosegli prirast 13.193 enot – od tega 12.728 enot monografskih in 
serijskih publikacij ter 465 enot neknjižnega gradiva. 
 

Tip gradiva 
Knjižno / 
neknjižno 

ŠO MO PK DO Skupaj 

Monografske publikacije  6.377 2.292 3.209 160 12.038 

Serijske publikacije 527 30 43 90 690 

Neknjižno gradivo 260 55 77 73 465 

Skupaj 

Knjižno 6.904 2.322 3.252 250 12.728 

Neknjižno 260 55 77 73 465 

Skupaj 7.164 2.377 3.329 323 13.193 
 

Tabela št. 10: Prirast gradiva (enote) glede na tip gradiva in oddelke knjižnice 
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 Zaloga knjižničnega gradiva 

Na dan 31. 12. 2021 je bila zaloga knjižničnega gradiva po oddelkih:  
 

Tip gradiva 
Knjižno / 
neknjižno 

ŠO MO PK DO Skupaj 

Monografske publikacije  201.623 56.770 49.910 21.258 329.561 

Serijske publikacije 10.249 280 152 6.042 16.723 

Neknjižno gradivo 10.410 2.513 3.317 673 16.913 

Skupaj 

Knjižno 211.872 57.050 53.227 27.300 346.284 

Neknjižno 10.410 2.513 152 673 16.913 

Skupaj 222.282 59.563 53.379 27.973 363.197 
 

Tabela št. 11: Zaloga gradiva po oddelkih 

 Obdelava knjižničnega gradiva 

Obdelava gradiva se vrši v dveh oddelkih, in sicer v Oddelku obdelave in v 
Domoznanskem oddelku. Vse strokovne sodelavke, ki obdelujejo gradivo, imajo 
pridobljene licence za katalogizacijo vseh vrst knjižničnega gradiva v sistemu COBISS. 
 
Večina obdelave novega gradiva je opravljena v prvem oddelku, kjer gradivo 
obdelujejo tri delavke.  
 
Tudi v letu 2021 je štiri dni v tednu v Oddelku obdelave delo opravljala delavka iz 
Oddelka nabave. Domoznansko gradivo obdelujeta katalogizatorki v Domoznanskem 
oddelku. 

 Obdelava gradiva v Oddelku obdelave 

V Oddelku obdelave so zaposlene tri bibliotekarke (Božena Kmetec - Friedl in Jožica 
Vodopivec, od 22. 3. 2021 tudi Anja Ogrizek). Pri obdelavi gradiva pomaga tudi 
zaposlena iz Oddelka nabave (Darja Plajnšek), ki opravlja vsa katalogizacijska in 
bibliotekarska dela.  
 
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 knjižničnega gradiva 
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.  
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Obdelujemo didaktična igrala in zapise prispevamo v vzajemno bazo COBISS. Sproti 
katalogiziramo knjižno in neknjižno gradivo, katerih zapisi še niso v vzajemni bazi.  
 
V tem letu smo v oddelku prevzeli celotno obdelavo periodičnega tiska (Darja Plajnšek, 
Jožica Vodopivec, Božena Kmetec - Friedl). Obdelujemo dnevno časopisje in periodiko 
iz obveznega primerka. 
 
Ažurno obdelujemo nakupljeno gradivo, gradivo iz obveznega izvoda in gradivo, ki ga 
pridobimo z zameno in darovi.  
 
V oddelku smo med drugim katalogizirali tudi članke ter izdelovali in ažurirali 
bibliografije raziskovalcev našega območja. Božena Kmetec - Friedl je izdelala 
bibliografijo raziskovalcev za ZRS Bistra Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož in nekaj 
posameznikov. 
 
Za več publikacij (naših in drugih ustanov) smo posredovali bibliografske podatke v 
NUK ali UKM, kjer so poskrbeli za CIP zapise. Za študente višješolskega študija na 
Ptuju smo določali vrstilce UDK za njihove diplomske naloge. 
 
V oddelku redno pregledujemo prejeti obvezni izvod ter odberemo 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.  
 
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 50 enot gradiva. Projekt je bolj ali manj zaključen, saj le še občasno naletimo 
na kakšen primerek iz bivšega Ljudskega oddelka. 
 
V Oddelku obdelave enkrat letno natisnemo inventarne knjige za novo pridobljeno 
knjižnično gradivo za vse oddelke. Inventarne knjige praviloma natisnemo takoj, ko 
zaključimo z nakupom, in pričnemo s statistično pripravo podatkov o prirastu 
knjižničnega gradiva za preteklo koledarsko leto. 
 
Delavke iz obdelka obdelave so enkrat mesečno, ob sobotah, pomagale v Študijskem 
oddelku z mediateko pri izposoji gradiva, obenem pa po potrebi nadomeščale 
odsotnost delavcev v oddelkih izposoje tudi v času malice, bolniških odsotnosti, rednih 
dopustov ali izobraževanj. 
 
V Oddelku obdelave redno potekajo aktivnosti za izterjavo nevrnjenega izposojenega 
gradiva in finančnih dolgov, usklajevanje finančnih podatkov, pregled in urejanje 
podatkov o dolžnikih v bazi podatkov. Podjetju Izterjava, d. o. o., pošiljamo mesečne 
sezname dolžnikov. V letu 2021 je bilo poslanih šest seznamov. 
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 Obdelava gradiva v Domoznanskem oddelku 

Na oddelku smo obdelovali vse vrste domoznanskega gradiva, največ časa pa smo 
namenili obdelavi člankov in sestavnih delov. Mira Petrovič in Melita Zmazek sta v 
vzajemno bazo COBISS skupaj prispevali 987 novih zapisov (monografije, članki, 
serijske publikacije, neknjižno gradivo), prevzeli 69 zapisov ter redigirali 204 zapise v 
lokalni bazi in 137 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. Obe sodelavki 
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 2021 
prispevali 907 zapisov za članke in sestavne dele. 
 
Serijske publikacije: pri obdelavi periodike sodelujemo Oddelkom obdelave in 
Oddelkom nabave.  
 
Normativna baza podatkov CONOR: obe katalogizatorki sta redaktorici baze podatkov 
CONOR, pri čemer skrbita predvsem za domoznanske avtorje. V letu 2021 sta kreirali 
106 novih zapisov za domoznanske avtorje in redigirali 35 zapisov. Zapise za 
domoznanske avtorje označujemo z oznako ptujdom v podpolju 992b. Trenutno imamo 
v bazi CONOR 2.621 takih avtorjev. 
 
Izdelava bibliografij: katalogizatorki pripravljata zapise za zunanje naročnike, za lastno 
bibliografijo, obdelujeta članke o knjižnici, po dogovoru pa pripravljata zapise tudi za 
druge zaposlene v KIPP. Ob koncu vsakega leta na oddelku pripravimo in izpišemo 
tudi bibliografijo ustanove za tekoče leto, ki je priloga k poročilu o delu. 

 Zaščita in varovanje gradiva 

Skrb za ustrezno hrambo, varovanje in zaščito knjižničnega gradiva je nujno potrebna 
komponenta strokovnega dela v knjižnici.  
 
V Študijskem in Mladinskem oddelku ter v Potujoči knjižnici gradivo, ki je namenjeno 
redni izposoji, deloma zaščitimo pred obrabo z ovijanjem v zaščitno folijo. 
 
Knjigovez skrbi za redno popravilo poškodovanega gradiva. Na takšen način 
preprečujemo nadaljnje poškodbe ter gradivu podaljšujemo življenjsko dobo. V letu 
2021 smo popravili 90 poškodovanih knjig. 
 
Za zaščito in varovanje starejšega in domoznanskega gradiva veljajo zahtevnejša 
merila in kriteriji. V Domoznanskem oddelku 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, nanjo pa nalepimo tudi etiketo s 
signaturo, ki bi knjigo sicer poškodovala.  
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 Izločanje gradiva – odpis in donacije odpisanega gradiva 

V okviru rednega dela smo v Oddelku obdelave na predlog posameznih oddelkov 
opravljali odpise poškodovanega in zastarelega gradiva ter gradiva v več izvodih, po 
katerem ni več povpraševanja. Gradivo odpisujemo na predlog oddelkov.  
 
V sodelovanju z drugimi oddelki smo opravljali tudi reden odpis zastarele periodike. 
Izločanje gradiva in odpis gradiva sta potekala v skladu s strokovnimi priporočili NUK 
ter v okviru določil veljavne zakonodaje. 
 
V Študijskem oddelku z mediateko smo odpisali 6.607 enot gradiva. V Mladinskem 
oddelku smo odpisali 3.049 enot gradiva. V Oddelku potujoče knjižnice smo odpisali 
4.004 enot gradiva. V Domoznanskem oddelku smo odpisali 63 enot gradiva. Skupaj 
smo v letu 2021 odpisali 13.723 enot gradiva, in sicer 12.554 enot knjižnega gradiva, 
591 enot serijskih publikacij ter 578 enot neknjižnega gradiva. 
 
Zastarelo gradivo (predvsem slovenistiko in jugoslaviko) najprej ponudimo Narodni in 
univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ponudili smo vezani časnik Prosvetni delavec. 
Odpisano gradivo smo ponudili tudi drugim knjižnicam na območju.  
 
18. februarja in 25. novembra smo na prošnjo Kulturno-umetniškega društva Vitomarci 
dostavili 578 knjižnih enot gradiva različnih vsebin za mladino in odrasle bralce za 
namene obogatitve njihove društvene knjižnice. 
 
V mesecu aprilu smo Centru za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj, za varne 
hiše poleg odpisane periodike (Jana/Zarja, Lady, Obrazi …) donirali še 72 leposlovnih 
knjig za odrasle in mladino. 
 
21. julija smo podarili 75 enot mladinske literature trem socialno ogroženim družinam 
z majhnimi otroki v ptujski občini. 
 
Medobčinskemu društvu invalidov smo podarili 150 enot gradiva za mladino in odrasle 
bralce. 
 
V mesecu avgustu smo dostavili 609 slikanic, izločenih iz Potujoče knjižnice, v vrtce 
občin: Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Videm, Trnovska vas, Gorišnica in Majšperk. 
 
Za knjižnico Šolskega centra Ptuj smo 21. 12. 2021 podarili 136 odpisanih knjig 
leposlovne in strokovne vsebine.  
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Odpisane knjige (foto: arhiv KIPP) 

 
 
Večje število odpisanih knjig (722) smo pripravili za knjižne hiške (Little free library), 
postavljene v okoliških občinah.  
 
Bralne hiške: 

- 187 knjig za mladino in odrasle (Občina Hajdina) 
- 230 knjig za mladino in odrasle (Občina Majšperk) 
- 165 knjig za mladino in odrasle (Občina Markovci) 
- 15 knjig za mladino in odrasle (Občina Ptuj – SŠC) 
- 125 knjig za mladino in odrasle (Občina Ptuj – Grajena) 

 
Odpisano gradivo za bralne hiške in druge donacije (Bukovci, Grajena, Hajdina, 
Majšperk, Markovci, Medobčinsko društvo Ptuj, Vitomarci) je pripravila Jožica 
Vodopivec. 
 
Odpisano gradivo ponudimo tudi našim uporabnikom v odkup po simbolični ceni 1,00 
EUR. 
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Prva donacija 434 izvodov knjig knjižnici Kulturnega društva Vitomarci kot darilo ob 130-letnici 
ustanovitve Bralnega društva Vitomarci (foto: Alfonz Zavrnik) 

 

 
Za zgoraj navedene namene smo donirali različno mladinsko literaturo in gradivo za 
odrasle, prav tako periodični tisk iz Potujoče knjižnice, ter kratko prozo, mladinske 
romane, pravljice in različne pedagoške priročnike za odrasle ter romane različnih 
žanrov iz vseh oddelkov.  
 
Skupaj smo donirali 2.342 knjižnih enot gradiva. 
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7 DOSTOPNOST IN UPORABA KNJIŽNIČNIH STORITEV 

 Članstvo v knjižnici 

V letu 2021 je imela knjižnica 13.212 aktivnih članov ali 18,98 % vsega prebivalstva 
svojega območja. Število prebivalcev: 69.620 (stanje na dan 1. 1. 2021, vir: Statistični 
urad RS).  
 
Število aktivnih članov se je glede na prejšnje leto v letu 2021 zmanjšalo, in sicer za 
362 članov oziroma za 2,67 %. Število aktivnih članov po oddelkih je prikazano v 
naslednji preglednici. 
 

Status Oddelek Število 

Aktivni člani 

Študijski oddelek z mediateko 6.802 

Mladinski oddelek 3.822 

Potujoča knjižnica 2.539 

Domoznanski oddelek               49 

SKUPAJ 13.212 
 

Tabela št. 12: Število aktivnih članov po oddelkih KIPP 

 

 
 

Graf št. 3: Število aktivnih članov po oddelkih 
 
 

Podatke o bralcu, ki več kot leto dni ni obiskal knjižnice in ima poravnane vse 
obveznosti, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov izbrišemo iz naše 
evidence.  
 
Takšnega uporabnika ob prvem naslednjem obisku ponovno vpišemo kot novega 
člana. V segmentu COBISS3/Izposoja smo 6. 7. 2021 programsko izbrisali 547 
neaktivnih članov ter 12. 12. 2021 dodatnih 451 članov. Skupaj smo v letu 2021 
programsko izbrisali 998 neaktivnih članov knjižnice.  
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ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV PO ODDELKIH
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Kategorije bralcev 2021 

Zaposleni 3.351 

Študenti 1.573 

Srednješolci 1.412 

Osnovnošolci 4.833 

Predšolski otroci 721 

Ostali1 1.322 

SKUPAJ 13.212 
 

Tabela št.13: Število aktivnih članov po kategorijah bralcev 
 
 
 

 
 

Graf št. 4: Delež aktivnih članov po kategorijah bralcev 

 

 
 
 

 
 
 

Status Oddelek 2021 

Novi člani 

Študijski oddelek z mediateko 527 

Mladinski oddelek 316 

Potujoča knjižnica 226 

Domoznanski oddelek2 0 

SKUPAJ 1.069 
 

Tabela št. 14: Novovpisani člani po oddelkih knjižnice 
 

                                            
1 Med ostale člane uvrščamo upokojence, gospodinje, nezaposlene, svobodne poklice, obrtnike in druge 

kategorije. 
2 Domoznanski oddelek novih članov ne vpisuje; članstvo ni pogoj za vpogled v domoznansko gradivo, ki se 

izposoja le v čitalnico. 
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Graf št. 5: Delež novovpisanih članov po oddelkih 

 
Število novovpisanih članov se je v primerjavi z letom prej v letu 2021 povečalo za 136 
članov, kar je za 14,58 % več kot v letu 2020.  

 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 2021 po oddelkih naslednji: 
 

Oddelek Obisk, vezan na izposojo 
Študijski oddelek z mediateko 106.510 

Mladinski oddelek 36.716 

Potujoča knjižnica 20.741 

Domoznanski oddelek 295 

SKUPAJ 164.262 
 

Tabela št. 15: Obisk, vezan na izposojo 

 

V letu 2021 smo zabeležili večji obisk, vezan na izposojo, in sicer je bil kar za 6,16 % 
večji kot v letu 2020.  
 
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.  
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Dodatni obisk knjižnice je v letu 2021 zajemal: 
 

Dodatni obisk KIPP Število obiskovalcev 
Obisk, povezan z uporabo čitalniških računalnikov 138 

Dodatni obisk v ŠO in MO, merjenje obiska v PK in DO je ročno, 
ter vodeni ogledi po knjižnici, organizirani obiski, in ogledi razstav 

7.952 

Bibliopedagoške urice na bibliobusu 373 

Specialne bibliourice*3 - 

Turistične bibliourice 26 

Poletne počitniške urice 55  

Pravljice z jogo* - 

Zaključek Pikine bralne značke 130 

Igralne ure s knjigo* - 

Muzične pravljice in zunanje sodelovanje 146 

Projekt Rastem s knjigo 695 

Obisk literarnih večerov in drugih prireditev v knjižnici 560 

Spremljanje prireditev preko YouTube kanala KIPP4  2.788 

Obisk posebnih študijskih sob 94 

Obisk internet klepetalnice 2.328 

SKUPAJ 15.285 
 

Tabela št. 16: Obisk knjižnice, ki ni vezan na izposojo 
 
 

Celotni obisk knjižnice v letu 2021: 
 

Vrsta obiska Število obiskovalcev 
Obisk, vezan na izposojo 164.262 
Dodatni obisk v KIPP 15.285 
SKUPAJ 179.547 

 

Tabela št. 17: Celotni obisk knjižnice 

 

V letu 2021 skupaj tako evidentiramo 179.547 obiskovalcev, kar pomeni za 6,46 % višji 
celotni obisk kot v letu 2020.  
 
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. Internet klepetalnico je v povprečju dnevno 
obiskalo 12 obiskovalcev. Klepetalnica tudi v letu 2021, zaradi ukrepov, uporabnikom 
določen čas ni bila na voljo. Beležimo, da jo je lani obiskalo 2.328 uporabnikov. 
 

                                            
3 Z * označenih dejavnosti nismo izvajali zaradi situacije, povezane s covidom-19. 
4 Število gledov  – stanje na dan 31. 12. 2021. 
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 Transakcije v izposoji 

 Transakcije po oddelkih izposoje 

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, 

 Oddelek potujoče knjižnice z bibliobusom ter 

 Domoznanski oddelek. 
 
V spodnji tabeli so razvidne transakcije po vrstah knjižničnega gradiva v posameznih 
oddelkih izposoje. 
 

Oddelek 
Monografske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

Serijske 
publikacije 

Drugo 
SKUPAJ 

Študijski oddelek 588.473 10.171 25.347 14.372 638.363 

Mladinski oddelek 233.687 6.230 1.429 5.509 246.855 

Potujoča knjižnica 143.681 3.805 4.361 39.439 191.286 

Domoznanski oddelek 696 18 1.025 114 1.853 

E-knjige (BIBLOS) 0 0 0 9.314 9.314 

SKUPAJ: 966.537 20.224 32.162 68.748 1.087.671 
 

Tabela št. 18: Transakcije po vrstah knjižničnega gradiva v oddelkih izposoje 

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.  
 
Zaradi ukrepov preprečevanja okužb s koronavirusno boleznijo je bilo potrebno do 21. 
6. 2021 upoštevati karanteno za vrnjeno gradivo. Zaradi tega je bil v tem času v 
oddelkih izposoje bistveno spremenjen način dela. Vrnjeno gradivo je ob vračilu najprej 
dobilo status zadržano, dokončno smo ga lahko razdolžili po 72-urni karanteni.  
 

 Transakcije po kategorijah članov 

V spodnji tabeli in grafu so prikazane transakcije po kategorijah članov v letu 2021. 
 

Kategorija članov Število transakcij  

Zaposleni 310.446 

Študenti 121.792 

Srednješolci 51.793 

Osnovnošolci 187.684 

Predšolski otroci 64.566 

Ostali 351.390 

SKUPAJ 1.087.671 
 

Tabela št. 19: Število transakcij po kategorijah članov 
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Graf št. 6: Transakcije po kategorijah članov 

 
 

 Transakcije po vrstah gradiva 

 

Vrsta gradiva Število transakcij Delež v % 

Leposlovje 666.987 61,32 

Strokovna literatura 357.870 32,90 

Drugo 62.814 5,78 

SKUPAJ 1.087.671 100,00 

 

Vrsta gradiva Število transakcij Delež v % 

Slovenski jezik 986.741 90,72 

Tuj jezik 38.260 3,52 

Drugo 62.670 5,76 

SKUPAJ 1.087.671 100,00 

 

Vrsta gradiva  Število transakcij Delež v % 

Knjižno gradivo 998.699 91,82 

Neknjižno gradivo 20.224 1,86 

Drugo 68.748 6,32 

SKUPAJ 1.087.671 100,00 

 

Vrsta gradiva Število transakcij Delež v % 

Gradivo za odrasle 683.617 62,85 

Gradivo za mlade 341.384 31,39 

Drugo 62.670 5,76 

SKUPAJ 1.087.671 100,00 
 

Tabela št. 20: Transakcije po vrstah gradiva 
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40 

 Transakcije gradiva glede na UDK 

UDK vrstilec Število transakcij 
0 Splošno 50.268 

1 Filozofija. Psihologija 60.697 

2 Verstva. Teologija 6.426 

3 Družbene vede 66.621 

5 Naravoslovne vede. Matematika 28.400 

6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 66.040 

7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 33.943 

81 Jezikoslovje. Filologija 12.127 

82 Književnost 666.987 

82.0 Literarna teorija, literarne študije in literarna tehnika 3.040 

9 Geografija. Biografija. Zgodovina 30.308 

Drugo 62.814 

SKUPAJ 1.1.087.671 

Tabela št. 21: Transakcije gradiva glede na UDK 

 Izposoja na dom in druge transakcije  

Oddelek 
Izposoja 
na dom 

Izposoja v 
knjižnico 

Uporaba v 
knjižnici 

Druge 
transakcije 

SKUPAJ 

Študijski oddelek 265.139 153 9.904 363.167 638.363 

Mladinski oddelek 119.663 25 101 127.066 246.855 

Potujoča knjižnica 77.879 3 191 113.213 191.286 

Domoznanski oddelek 278 601 0 974 1.853 

(BIBLOS, idr.) 0 0 0 9.314 9.314 

SKUPAJ 462.959 782 10.196 613.734 1.087.671 
 

Tabela št. 22: Primerjava transakcij izposoja na dom, izposoja v knjižnico, uporaba in druge 
transakcije v knjižnici 

 Uporaba knjigomata 

Na knjigomatu smo v letu 2021 zabeležili 863 transakcij. Večino leta ni bil v uporabi 
zaradi higienskih priporočil NIJZ. 

 

 Medknjižnična izposoja gradiva 

Z namenom, da bi v največji možni meri zadovoljili potrebe uporabnikov, sodelujemo v 
medknjižnični izposoji z drugimi knjižnicami v Sloveniji. Gradivo, ki ga naši člani 
potrebujejo, a ga v naši zbirki nimamo, na njihovo željo naročimo iz drugih knjižnic. 
Prav tako tudi obratno – gradivo iz naše zbirke pošljemo drugim knjižnicam, če njihovi 
člani potrebujejo gradivo, ki je pri nas na razpolago. Medknjižnično izposojo vodimo v 
segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja. 
 
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. 
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V letu 2021 smo za naše bralce iz drugih knjižnic (43 dobaviteljev) naročili 146 enot 
gradiva, izmed teh je bilo 133 enot gradiva za izposojo in 13 člankov. 138 zahtevkov 
je bilo uspešno realiziranih, kar pomeni 94,6 % realizacijo. 
 
Knjižnice od drugod (30 različnih naročnikov) so pri nas naročile skupaj 125 enot 
gradiva, od tega 124 enot gradiva za izposojo in 1 članek. Skupaj smo odposlali 122 
enot, kar pomeni 97,6 % realizacijo. 
 
Medknjižnično izposojo so v letu 2021 opravljali Gregor Korošec, Anja Ogrizek, Jožica 
Sajko in 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 za končnega uporabnika med Knjižnico 
Ivana Potrča Ptuj in Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož zagotavlja Ministrstvo za 
kulturo v okviru izvajanja nalog osrednje območne knjižnice.  
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8 DRUGE NALOGE IN POSEBNOSTI 

 Inventura v Domoznanskem oddelku 

V Domoznanskem oddelku je bil od 6. 9. do 8. 9. 2021 izveden inventurni popis 
knjižničnega gradiva. V komisijo za izvedbo inventure so bile imenovane Anja Ogrizek, 
Mira Petrovič ter Božena Kmetec - Friedl. 

Pri inventuri so sodelovali zaposleni iz Študijskega oddelka, Oddelka obdelave, 
Upravno-tehnične službe in Oddelka nabave. Predmet popisa so bile monografske 
publikacije, neknjižno gradivo in serijske publikacije, ki so bile vnesene v sistem 
COBISS. Po končanem odčitavanju gradiva smo nato usklajevali rezultate inventure 
in pripravili končno poročilo.  

Glede na izpise obsega zaloga Domoznanskega oddelka 21.759 inventarnih enot 
monografskih publikacij in neknjižnega gradiva ter 19.634 zvezkov serijskih publikacij. 
Po usklajevanju rezultatov inventurnega popisa znaša inventurni manko 20 enot 
monografskih publikacij in 4 zvezki serijskih publikacij.  

Gradivo, ki je bilo izkazano kot inventurni manko, smo v računalniški bazi podatkov 
COBISS ročno odpisali oktobra 2021. Gradivo, ki je bilo izkazano kot inventurni višek, 
smo poiskali in uskladili evidenčne podatke na gradivu in v računalniški bazi podatkov. 
Prav tako smo preverili gradivo iz seznama Izjeme pri serijskih publikacijah ter po 
potrebi uskladili podatke v računalniški bazi.  

Uspešno izvedena inventura je pokazala, da je gradivo na Domoznanskem oddelku 
dobro urejeno in skrbno popisano. Za koordinacijo poteka inventure je skrbela Anja 
Ogrizek. 

 Izterjava neporavnanih terjatev uporabnikov 

V letu 2017 je bila imenovana delovna skupina za izterjavo neporavnanih terjatev od 
uporabnikov v sestavi Jožica Vodopivec, Primož Potočnik in Anja Ogrizek. Delovna 
skupina je pripravila navodila za izposojevalce; navodila zajemajo osnovne postopke 
izterjave in ravnanje izposojevalcev v primeru reklamacij.  
 
Skozi vse leto redno poteka usklajevanje finančnih podatkov, pregled in urejanje 
podatkov o dolžnikih v bazi. V letu 2021 smo pripravili šest seznamov dolžnikov. Za 
pripravo seznamov dolžnikov skrbi Anja Ogrizek, za koordinacijo dela z zunanjim 
izvajalcem pa Jožica Vodopivec, ki sproti obvešča tudi zaposlene v izposoji o poslanih 
novih seznamih na Izterjavo, d. o. o. 
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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 itd.). V primeru 
težav pri uporabi programske opreme COBISS smo sodelavcem nudili pomoč ter 
pripravljali razne izpise iz COBISS-a za potrebe izposoje in računovodstva.  
 
Opravljali smo naloge kontaktne osebe za COBISS pri IZUM-u. Vodili smo 
korespondenco z IZUM-om glede tehničnih težav oziroma drugih zahtevkov v 
COBISS3/Izposoja. Na spletnem portalu Izobraževanje smo urejali pooblastila 
sodelavcem za delo v COBISS-u, urejali odpiranje novih uporabniških imen ter 
sodelovali pri uvajanju v COBISS3/Izposoja. Spremljali smo novosti v 
COBISS3/Izposoja in COBISS+ ter o njih obveščali zaposlene. 
 
Pripravljali smo polletne statistike izposoje gradiva za interno poročilo, letne statistike 
izposoje gradiva in prirasta gradiva za potrebe letnega 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.  
 
Urejali smo privilegije v izposoji za zaposlene in uporabnike. Pripravljali smo sezname 
dolžnikov za potrebe izterjave dolgov. Pripravljali smo mesečne sezname novosti 
strokovnega in leposlovnega gradiva za odrasle in mladino za objavo na spletni strani.  
Pripravljali smo obvestila za spletni COBISS ter iz segmenta COBISS/Izposoja pošiljali 
različna obvestila članom knjižnice po elektronski pošti. V času zaprtja knjižnice od 1. 
do 11. 4. 2021 smo skrbeli za prilagajanje parametrov v COBISS-u (ustavitev 
zamudnin, opominov itd.). 
 
V spletnem okolju COBISS+ in v segmentu COBISS3/Izposoja smo vzpostavili 
Prevzemna mesta za Študijski oddelek in Potujočo knjižnico, ki uporabniku in 
izposojevalcu omogočajo izbiro prevzemnega mesta ob rezervaciji prostega gradiva. 
Novo funkcijo smo testirali in pripravili navodila za izposojevalce ter uporabnike. 
 
V segmentu COBISS3/Izposoja smo skrbeli za programski izbris neaktivnih članov. 
 
V Domoznanskem oddelku smo sodelovali pri inventuri knjižničnega gradiva. Skrbeli 
smo za izvedbo inventure in prenos podatkov. Pripravili smo izpise, sodelovali pri 
usklajevanju rezultatov in pripravili poročilo inventurne komisije. 
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9 POSEBNOSTI PRI DELU NA BIBLIOBUSU 

 Posebnosti pri delu na bibliobusu skozi leto 

V Oddelku potujoče knjižnice so zaposleni trije delavci: bibliotekarka Tjaša Mrgole 
Jukić, knjižničar in voznik bibliobusa Bojan Petek in za polovični delovni čas knjižničar 
in voznik bibliobusa Luka Gajšek.  
 
Bibliobus obiskuje 54 postajališč, 
na isto postajališče se vrača ob isti 
uri na vsake tri tedne. Delo je 
potekalo po načrtu. Bibliobus je 
obiskoval postajališča 163 dni in 
prevozil 8.500 km.  
 
Tudi v letu 2021 je bilo delo zaradi 
situacije, povezane s covidom-19, 
oteženo, saj smo morali zaradi 
ukrepov vedno znova prilagajati 
delo. Zaradi nastalih razmer smo 
člane prosili, da si predhodno 
rezervirajo čim več gradiva.  
 
   

                                                                            Bibliobus na postajališču v snežni idili (foto: arhiv KIPP) 

 
Da bi se še bolj približali uporabnikom, smo v letu 2021 s pomočjo IZUM-a uvedli t. i. 
prevzemna mesta, kar pomeni, da lahko uporabnik ali knjižničar določi, kje želi član 
rezervirano gradivo prevzeti. Na takšen način si lahko uporabniki rezervirajo gradivo v 
Študijskem oddelku in izberejo možnost, da ga bodo prevzeli na bibliobusu. 
 
 
Zaradi pričakovanega povečanega 
obiska smo nekatera postajališča 
obiskali hkrati z bibliobusom in 
službenim vozilom (povečano 
število rezervacij, karantena). 
 
Sodelovali smo tudi pri dostavi knjig 
osnovnim šolam (projekt Rastem s 
knjigo) ter doniranega gradiva 
vrcem. Oskrbovali smo tudi knjižne 
hiške, ki so postavljene blizu 
postajališč bibliobusa.  
 
 
 
 

Prilagojeno delo na bibliobusu (foto: Tjaša Mrgole Jukić) 
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Skozi vse leto skrbimo, da je bibliobus lep, čist, urejen, redno vzdrževan in letnemu 
času in praznikom primerno okrašen.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nova pridobitev – tenda (foto: Tjaša Mrgole Jukić) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 

10 DELO IN STORITVE UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE 

 Splošno o upravno-tehnični službi  

Upravno-tehnična služba v knjižnici skrbi za: 
- upravno-administrativna in računovodska dela, 
- tehnična in 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, pregled požarnega sistema in pregled javljalnikov požara po oddelkih knjižnice. 
Prav tako je potekala montaža novega ozvočenjav razstavišču, sinhronizacija zvoka v 
prostoru in nastavitev prenosnih mikrofonov.  
 
Februarja je potekalo polaganje preprog v 2. in 3. nadstropju osrednje stavbe ter 
montaža drsnih palic na stopnišču. 
 
Marca je bil opravljen pregled varnostnih luči v vseh oddelkih knjižnice pooblaščenega 
podjetja IVD, d. o. o. Podjetje Opsen, d. o. o., je odpravilo napake in opravilo testiranje 
varnostne razsvetljave. Opravljena je bil zamenjava 12 svetil z novimi led svetili. Prav 
tako je bila zamenjana zunanja razsvetljava na dvorišču, kjer smo namestili varčne led 
sijalke.  
 
V mesecu aprilu smo nabavili pohištvo za prireditve. Skozi vse leto, še posebej pa v 
mesecu maju, smo skrbeli za urejanje okolice knjižnice in zamenjali zasaditev v 
zunanjih cvetličnih locih. Poskrbeli smo za servisiranje službenih vozil in za njihovo 
tehnično vzdrževanje.  
 
Junija je bil opravljen pregled dvigala ob prisotnosti pooblaščenega inšpektorja IVD. V 
juniju smo prav tako imeli servis klimatskih naprav v vseh objektih KIPP.  
 
Avgusta smo poskrbeli, da so bila v Mladinskem oddelku prebarvana okna ter 
zamenjani okenski tečaji na tistih oknih, kjer so bili v okvari. Delo je opravilo podjetje 
Mizarstvo Vuk Fredi, s. p. 
 
Oktobra smo pričeli s pleskanjem fasade na vzhodni strani Malega gradu. Predhodno 
smo pridobili soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor in dovoljenje 
Mestne občine Ptuj za delno zaporo Cafove ulice. Dela je izvajal pleskarski mojster 
Sping Viljem Kramberger, s. p., in sicer je bil izveden oplesk fasade s silikatno 
paroprepustno fasadno barvo ob predhodni odstranitvi odstopajoče barve in ometa. 
Izvedena je bila rekonstrukcija odbitega vogala stavbe, obnovljen je bil logotip knjižnice 
in opravljen oplesk oken z lazurnim premazom.  
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Med obnovo fasade smo pregledali tudi vzhodni del strehe in zamenjali dotrajane 
strešnike in zračnike, dela je izvedel krovec Darjan Drevenšek, s. p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fasada pred obnovo (foto: Alfonz Zavrnik) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

                                           Fasada med obnovo (foto: Alfonz Zavrnik) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                              Fasada po obnovi (foto: Alfonz Zavrnik) 
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Po ureditvi fasade smo izvedli konservatorski in restavratorski poseg na kamnitem 
portalu Malega gradu.  
 
Portal je iz sivega peščenjaka in sodi v pozno baročno obdobje. Ker je na portalu 
manjkalo nekaj dekoracije in profilacije, ga je na določenih mestih bilo potrebno 
rekonstruirati in večkrat utrditi. Dela je izvajal restavrator Benjamin Korošec, s. p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
  
 
 
 
 

                                Restavriranje kamnitega portala Malega gradu (foto: Primož Potočnik)  

 
 
Storitve čiščenja poslovnih prostorov knjižnice je v letu 2021 opravljalo podjetje Čis-
team, d. o. o., kot najugodnejši ponudnik iz javnega naročila male vrednosti, in jih bo 
v skladu s pogodbo izvajalo do konca leta 2022. 
 
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.  
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Knjigovez je opravljal tudi redno delo knjižničarja in nadomeščal voznika bibliobusa, 
kadar je bilo to zaradi organizacije dela potrebno. V letu 2021 je bilo to 63-krat, kot 
knjigovez je popravil 15 knjig.  
 
V decembru smo pričeli z obnovo sanitarij za uporabnike v prvem nadstropju 
Mladinskega oddelka. V celoti so bile obnovljene vodovodne, elektro in ogrevalne 
inštalacije. Narejen je bil nov estrih in položene so bile nove keramične ploščice. 
Sledila je montaža še nove sodobne kopalniške opreme z vgradnima 
izplakovalnikoma. Obnovljen in prepleskan je bil strop z novo ventilacijo in razsvetljavo. 
Dela je izvajalo podjetje M.C.K., d. o. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pred obnovo toaletnih prostorov v Mladinskem oddelku (foto: Alfonz Zavrnik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

                                          Po obnovi toaletnih prostorov v Mladinskem oddelku (foto: Alfonz Zavrnik) 
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Zaposleni v Upravno-tehnični službi so s svojim delom pripomogli k uspešnejši 
realizaciji izvajanja knjižničnih storitev in organizaciji prireditev, dogodkov, raznih del 
in drugih projektov knjižnice.  

 Nabava ostale opreme in informacijsko-komunikacijske 
tehnologije 

Nabava ostale opreme in informacijsko-komunikacijske tehnologije je v letu 2021 
zajemala:  

 

Oprema 
Število 
kosov 

Lokacija namestitve 

Množilnik HDMI ATEN 2x1 VS182A 4K 1 razstavišče KIPP 

Svetila LEDGO 2x 600 Bi-Colour Lighting Kit 2 razstavišče KIPP 

Usmerjevalnik ASUS 4G-LTE AC68U 1 

bibliobus 
študijski oddelek 
razstavišče KIPP 
uprava (direktorica) 
razstavišče KIPP 

Gimbal palica FEIYUTECH G6 Max (3v1) 1 

Tablični računalnik SAMSUNG GALAXY TAB S6 
Lite, SM-P610, 64GB + tipkovnica 

1 

Računalnik prenosnik HP ProBook 470 G7, i5-
10210U, 8GB, MS W10 Professional 

1 

Računalnik prenosnik HP 470 G8, i5-1135G7, 
16GB, SSD 512GB, W10P 

1 

GOOGLE Chromecast 3. generacija 1 
razstavišče KIPP 
razstavišče KIPP 
uprava 

Tablični računalnik LENOVO Ideapad Duet 
Chromebook, 4/64GB 

1 

Naglavne slušalke JBL Quantum 100 2 

Mrežno stikalo EDIMAX ES-5800G V3, 8 portno 2 sistemski administrator 
sistemski administrator Mrežno stikalo EDIMAX ES-5500G V3, 5 portno 2 

Tipkovnica + miška LOGITECH MK330, črna, 
brezžična 

1 

uprava (direktorica) 
sistemski administrator 
sistemski administrator 
razstavišče KIPP 
študijski oddelek 
1x sejna soba, 
2x uprava (Ciglar, Radej) 
1x uprava (direktorica) 
1x sejna soba 
1x sejna soba, 
2x uprava (Ciglar, Radej) 
1x razstavišče KIPP 
rezerva 
1x uprava (direktorica) 
1x razstavišče KIPP 
računalniki v KIPP 
računalniki v KIPP 

Adapter LOGILINK AU0050 USB 3.0 v SATA 3.0, s 
polnilcem 

1 

Adapter INTER-TECH Argus IT-410-S, USB-C 3.0  
v RJ45 

1 

Miška LOGITECH M330 Silent, brezžično, črna 1 

Čitalnik RFID DIALOC ID, HF 1 

Računalnik prenosnik HP 470 G8 i5-1135G7,16GB, 
512GB SSD,W10P 

3 

Miška LOGITECH M330, Silent, brezžična 2 

Mrežni adapter ORICO UTK-U3, USB to Gb 
Ethernet 

4 

Tipkovnica LOGITECH K120, USB, črna 2 

MS OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL Acdmc 2 

Sophos Enpoint Protection Advanced 40 

Sophos Endpoint eXploit Prevention 25 

NComputing vSpace Pro Annual Maintenance 
Program (AMP) Subscription 1-year 

13 strežnik vSpaceServer za NComputing 
terminale 
3x uprava 
2x študijski oddelek – izposoja 

MS OfficeProPlus 2021 LTSC, Educational 
Perpetual 

5 

 

Tabela št. 23: Seznam nabavljene IKT v letu 2021 
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Ostale pridobitve tehnične opreme v letu 2021:  

 pridobljena 1 polna licenca Arnes ZOOM za namen izobraževanja 
uporabnikov, video sestankov (februar 2021), 

 servis centralne UPS naprave SOCOMEC ITYS (10kVA/9kW) v Malem 
gradu in menjava baterij (februar 2021). 
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11 DOMOZNANSKA DEJAVNOST 

 Splošno o domoznanski dejavnosti  

Zakon o knjižničarstvu opredeljuje kot eno od nalog slovenskih splošnih knjižnic tudi 
domoznansko dejavnost, ki obsega zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje 
domoznanskega gradiva. To pomeni, da knjižnice zbirajo knjižnično gradivo, ki odraža 
ustvarjalnost, kulturo, posebnosti in identiteto območja, na katerem deluje knjižnica.  
 
Domoznanska dejavnost, zgrajena na temelju dolge tradicije in bogatih domoznanskih 
zbirk, je prepoznaven del dejavnosti naše knjižnice in se že vrsto let postavlja ob bok 
slovenskim knjižnicam z uveljavljeno tradicijo domoznanstva. Z bogatim 
domoznanskim fondom, ki ga hranimo v Domoznanskem oddelku, se uvrščamo med 
najbolj razvite slovenske splošne knjižnice na področju domoznanske dejavnosti.  
 
Povezovanje naše knjižnice z drugimi splošnimi knjižnicami in kulturnimi ustanovami v 
Sloveniji je najbolj tesno prav na področju domoznanstva in kulturne dediščine. S 
širjenjem domoznanskih vsebin preko spleta omogočamo široko dostopnost, skrbimo 
za popularizacijo domoznanskih vsebin in utrjujemo prepoznavnost lokalnega okolja. 

 Domoznanska zbirka  

Domoznanska zbirka, v kateri hranimo za lokalno območje pomembno (tiskano) 
gradivo, je naša kulturna dediščina in je kot taka izjemnega pomena. Zbiranja 
domoznanskega gradiva se lotevamo premišljeno in sistematično, skladno s 
strokovnimi načeli in tradicijo, ki se je oblikovala skozi desetletja načrtnega dela. 
Pridobivamo ga z nakupi, zelo pomemben vir pa so tudi obvezni izvod in še posebej 
darovi, kar je rezultat dolgoletnih tesnih stikov z okoljem, v katerem knjižnica deluje. 
 
V domoznansko zbirko uvrščamo primarno domoznansko gradivo, ki je po vsebini 
vezano na naše območje, in sekundarno domoznansko gradivo, ki je po svojem izvoru 
vezano na naše območje (avtorji, tiskarji). Glede na tipologijo hranimo pestro zbirko 
najrazličnejših vrst gradiv: knjige, časopisje, rokopise, notno, kartografsko in slikovno 
gradivo (fotografije, razglednice), videoposnetke in zvočne posnetke, polpublicirano 
gradivo (diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije, raziskovalne naloge, 
kataloge založnikov in podjetij, brošure …) in drobne tiske (prospekte, plakate, vabila 
…).  
 
Domoznansko zbirko, ki obsega 27.973 enot gradiva, smo v letu 2021 obogatili s 323 
enotami, med drugim tudi z 61 raziskovalnimi nalogami mladih raziskovalcev 
Spodnjega Podravja in Prlekije, ki smo jih pridobili od ZRS Bistra. Dodatno smo zbirko 
razglednic v letu 2021 obogatili z nakupom 40 razglednic Ptuja in Ormoža z okolico ter 
tremi portreti znanih osebnosti z našega območja.  
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       Ena izmed novo pridobljenih razglednic je razglednica Tovarna strojil Majšperk, poslana 1920 

 
V naših zbirkah hranimo tudi knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik in sega po 
starosti nazaj vse do 15. stoletja, v začetno obdobje tiskarstva. Posebej izpostavljamo 
tri prvotiske oziroma inkunabule (1475, 1480 in 1497), dva izvoda Dalmatinove Biblije 
(1584), Valvasorjevo Slavo vojvodine Kranjske (1689, 1877), Huserjevo izdajo 
Paracelsusovih del (1616), več izdaj slovitega dela Kreuterbuch Adama Lonicerja 
(1582, 1620, 1653, 1783), knjigo Sebastiana Münstra Kozmografija (1574), obsežen 
priročnik W. H. von Hohberga Georgica Curiosa (1695), avtobiografijo Žige 
Herbersteina Gratae posteritati (1560) in italijansko izdajo njegovih slovitih Moskovskih 
zapiskov (1550), deželni ročin za Štajersko iz leta 1697 itd. Posebej dragocena je tudi 
vrsta tiskov iz 18. in 19. stoletja, med katerimi najdemo tudi dela za naše kraje 
pomembnih avtorjev: Antona Krempla, Petra Dajnka, Stanka Vraza, Mateja Slekovca, 
Janeza L. Šmigoca, Leopolda Volkmerja, Ferdinanda Raispa in drugih. Precej njihovih 
del smo že digitalizirali in so dostopna na portalu Digitalna knjižnica Slovenije. 
 
Kot posebne zbirke hranimo tudi osebne zapuščine nekaterih znanih rojakov. 
Najobsežnejše so zbirke Ivana Potrča, dr. Štefke Cobelj in Iva Arharja. V letu 2021 
smo v trajno hrambo prevzeli tudi zapuščino Mihe Remca (1928–2020), našega rojaka 
in znanega slovenskega pisatelja znanstvene fantastike. 29. 3. 2021 je zapuščino na 
domu Mire Remec v Ljubljani prevzela vodja oddelka. 
 
V letu 2021 smo končali s sanacijo škode, nastale na knjigah iz zbirke dr. Štefke Cobelj, 
ki so bile poškodovane ob izlivu vode leta 2017. Nastale škode ni bilo mogoče v celoti 
odpraviti, smo pa zaradi pomena zbirke kot celote izvedli vse razpoložljive ukrepe, s 
katerimi smo ohranili pričevalnost in vsebino zbirke v največji možni meri. Iz zbirke smo 
odpisali 57 enot gradiva, pri čemer smo 20 enot gradiva nadomestili z enakim izvodom, 
kupljenim na trgu ali pridobljenim iz zbirke KIPP. Ob zaključku sanacije je zbirka štela 
3.021 izvodov gradiva. 
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12 BIBLIOPEDAGOŠKA DEJAVNOST ZA OTROKE IN 
MLADINO 

 Pravljice z jogo 

Zaradi epidemioloških razmer te oblike dejavnosti v letu 2021 nismo izvajali. 

 Igralne urice s knjigo 

Zaradi epidemioloških razmer te oblike dejavnosti v letu 2021 nismo izvajali. 

 Počitniške urice 

Zaradi higienskih ukrepov smo način izvedbe tradicionalnih počitniških uric prilagodili. 
Namesto v pravljični sobi smo jih izvedli na dvorišču knjižnice in ob posebnih pogojih. 
Vsemu navkljub so bili obiskovalci nadušeni. 
 
Urice so pripravljale Liljana Klemenčič, Jasmina Burjan, Leonida Mesarič, Matejka 
Milošič in Andrejka Rimele. Skupaj je bilo izvedenih 6 uric, ki jih je obiskalo okoli 55 
obiskovalcev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustvarjalnost med poletnimi bibliopedagoškimi urami (foto: Matejka Milošič) 
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Izdelava novih kazalk za najmlajše (foto: Matejka Milošič) 

 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 
in je lahko po svoji namembnosti specialna (za otroke z več potrebami), lahko je 
tematska, predmetna, naravoslovna, literarna, pravljična in podobno. 
 
V letu 2021 je bila bibliopedagoška dejavnost zaradi epidemioloških ukrepov in razmer 
okrnjena. Nekatere oblike so potekale na dvorišču knjižnice, če je vreme dopuščalo. 
 
Skupaj je bilo izvedenih 12 bibliopedagoških ur za 173 obiskovalcev. 

 Pikina bralna značka 

Začetek slovenske 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.  
 
V šolskem letu 2020/21 je projekt potekal v Knjižnici Velenje, Mariborski knjižnici, 
Knjižnici Črnomelj, Knjižnici Ksavra Meška Slovenj Gradec, Knjižnici Franca Ksavra 
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Meška Ormož, Osrednji knjižnici Mozirje in v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. V naši knjižnici 
je Pikina bralna značka potekala že devetič zapored. 
 
Pikina bralna značka je projekt za spodbujanje branja pri najmlajših uporabnikih 
knjižnice do vključno 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 starostno 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 oz. novembra za minulo leto.  
 
Vodja projekta devete sezone Pikine bralne značke v naši knjižnici je bila Jasmina 
Burjan. V letu 2021 je Pikino bralno značko osvojilo 40 otrok. Od tega je 31 bralcev 
sodelovalo prvič oz. drugič, 9 tretjič in ti so osvojili zlato priznanje in zlati Pikin gumbek. 
  
12. 10. 2021 smo Pikine bralce povabili na zaključno prireditev in jih nagradili z igrano 
animacijsko predstavo Buča debeluča v izvedbi gledališča Pravljičarna. Pika 
Nogavička pa je pridnim bralcem podelila priznanja in Pikine bralne značke. 
 
5. 7. 2021 pa smo izvedli tudi zaključno prireditev za bralce, ki so sodelovali v osmi 
sezoni Pikine bralne značke. Ta se je uradno končala že oktobra 2020, a ker nam 
epidemiološke razmere niso bile naklonjene (omejitev zbiranja), prireditve nismo mogli 
izpeljati prej.  
 
Kreativno gledališče ECI PECI je odigralo lutkovno predstavo z naslovom Bukla in 
dober knjižni tek. Kot ponavadi pa nas je tudi tokrat obiskala Pika nogavička in čestitala 
Pikinim bralcem. 

 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. V letu 2021 
so bile prvič izvedene 3 pravljice in eno vodstvo (v soboto, 28. 8. 2021, v okviru Poezije 
okusov) po Mladinskem oddelku v okviru tega festivala. Pravljice so bile posvečene 
Prešernovemu nagrajencu za življenjsko delo Feriju Lainščku (25. 8.–28. 8. 2021). 
Skupaj jih je obiskalo 56 otrok. 
 
V času festivala so se pravljice odvijale vsakodnevno ob 17. uri, njihova rdeča nit je 
vezana na festivalsko dogajanje. Pravljice, ki so bile tokrat poimenovane »Cufnjene«, 
so bile namenjene predstavitvi in promociji knjižnic, knjižničarjev, bibliopedagoškega 
dela, vabile so h kvalitetni izvirni in prevodni literaturi za otroke ter negovale umetnost 
pripovedovanja in poslušanja pravljic. Organizirala, vodila in pripovedovala je Liljana 
Klemenčič, ki je poskrbela za celotni program in izvedbo.  
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Liljana Klemenčič je aktivno sodelovala tudi kot članica organizacijskega odbora in 
predstavljala oddelek in celotno ustanovo na Arsaninem otroškem festivalu (26.–28. 7. 
2021), ki povezuje glasbene ustanove Ptujskega ter bogati kulturni prostor in vsebine 
za otroke in mladostnike. Dve pravljici je izvedla v Pravljični sobi Branke Jurca, eno pa 
v dvorani Glasbene šole Karol Pahor. Urice je obiskalo okoli 90 udeležencev. 
 
V letu 2021 je Klemenčičeva pripravljala mesečni izbor branja za Radio Ptuj ter 
obnovila sodelovanje z avtorsko rubriko Knjigarnica v Štajerskem tedniku, kjer je vsak 
drugi petek predstavljala knjige in knjižničarsko tematiko. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arsanine glasbene pravljice so bile lepo obiskane (foto: Albin Bezjak) 

 Rastem s knjigo 

  Rastem s knjigo – osnovne šole 

Projekt Rastem s knjigo (OŠ) za vse sedmošolce izvajamo že  od leta 2006/2007 
naprej. Projekt, ki je vezan na posamezno šolsko leto, izvajamo v sodelovanju z 
Mladinskim oddelkom. Vanj je vključenih 19 osnovnih šol in dve podružnici.  
 
Uradni začetek projekta za šolsko leto 2020/2021 je bil zaradi epidemije prestavljen na 
4. 1. 2021.  
 
V knjižnici nas je obiskalo 169 učencev iz štirih osnovnih šol, koordinatorji ostalih šol 
so se odločili za prevzem knjig, šole iz okoliških krajev so jih prevzele na bibliobusu. 
Razlog je ta, da je bilo šele od maja 2021 v knjižnico dovoljeno sprejemati šolske 
skupine. Nekaj šol je projekt običajno združilo s kulturnim dnevom v mestu, ki ga letos 
niso organizirale zaradi omejitev pri obisku kulturnih ustanov. 
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Poročilo o izvajanju projekta v šolskem letu 2020/2021 smo Javni agenciji za knjigo 
poslali konec junija 2021. 
 
V šolskem letu 2021/2022 nas je v oktobru in novembru 2021 obiskalo 77 učencev 
dveh osnovnih šol. 
 
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 omogočiti vpis v knjižnico. 
 
Učencem smo predstavili: 

 iskanje v COBISS-u, aplikacijo mCOBISS, Mojo knjižnico, izposojo e-knjig in 
zvočnih knjig na portalu Biblos in aplikaciji Audibook, 

 mladinsko literaturo in Mladinski oddelek. 
 

Ob obisku knjižnice v okviru projekta Rastem s knjigo učenci prejmejo v dar knjigo. V 
šolskem letu 2020/2021 so učenci prejeli knjigo Kako dolg je čas, ki jo je napisal Mate 
Dolenc, v šolskem letu 2021/2022 pa bodo prejeli knjigo Jaz sem Andrej Vinka 
Möderndorferja.  
 
Za koordinacijo izvedbe projekta skrbi Anja Ogrizek. Pri izvajanju projekta so 
sodelovali Liljana Klemenčič, Gregor Korošec, Leonida Mesarič in Anja Ogrizek.  

 Rastem s knjigo − Srednje šole 

Projekt Rastem s knjigo (SŠ), ki ga izvajamo od leta 20210/2011, je namenjen dijakom 
prvih letnikov srednjih šol. 
 
Na projekt Rastem s knjigo (SŠ) so se v šolskem letu 2020/2021 prijavile vse ptujske 
srednje šole: Gimnazija Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, Elektro in 
računalniška šola ter Strojna šola. 
 
Za dijake smo pripravili dva vsebinska sklopa: 

 zahtevnejše iskanje v COBISS-u, aplikacija mCobiss, Moja knjižnica, izposoja 
e-knjig in zvočnih knjig na portalu Biblos in aplikaciji Audibook ter predstavitev 
informacijskih virov, 

 ogled Študijskega oddelka z možnostjo vpisa v knjižnico. 
 

V šolskem letu 2020/2021 je od uradnega začetka projekta, ki je bil 4. 1. 2021, knjižnico 
obiskalo 299 dijakov. Projekt smo realizirali skoraj v celoti, za obisk v knjižnici se nista 
odločili dve srednji šoli, v tem primeru smo se s šolskim koordinatorjem dogovorili za 
dostavo oziroma prevzem knjig, projekt pa so izpeljali v šolski knjižnici.  

 
Poročilo o izvajanju projekta Rastem s knjigo v šolskem 2020/2021 smo za Javno 
agencijo za knjigo pripravili konec junija 2021. 

 
V šolskem letu 2021/2022 se je projekt uradno pričel 2. 11. 2021. Že pred uradnim 
začetkom nas je v septembru in oktobru obiskalo 150 dijakov Gimnazije Ptuj, ker takrat 
še nismo prejeli knjig, smo za dostavo poskrbeli kasneje. 
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Ob obisku dijaki prejmejo v dar knjigo. V šolskem letu 2020/2021 so prejeli knjigo 
Preživetje pisatelja Igorja Karlovška, v šolskem letu 2021/2022 pa bodo prejeli knjigo 
Nataše Konc Lorenzutti z naslovom Gremo mi v tri krasne. 

 
Za koordinacijo izvedbe projekta skrbi Anja Ogrizek. Pri izvajanju projekta so 
sodelovali Božena Kmetec - Friedl, Gregor Korošec, Darja Plajnšek in Anja Ogrizek. 

 Pravljične urice na bibliobusu 

Tudi na bibliobusu po predhodnem dogovoru z vrtci in šolami izvajamo pravljične urice. 
Na bibliopedagoški uri predstavimo bibliobus, naše delo in gradivo. V letu 2021 je bilo 
opravljenih 21 bibliopedagoških uric s pravljico. Udeležilo se jih je 373 otrok.  
 
V letu 2021 je bil nabavljen kamišibaj (leseni oder, v katerega so vložene slike) za 
pripovedovanje pravljic ob slikah. Tako smo na veliko veselje malčkov popestrili 
pripovedovanje pravljic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utrinek iz pravljičnih uric na bibliobusu (foto: Tjaša Mrgole Jukič) 
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13 PROMOCIJA BRANJA MED ODRASLIMI 

 Bralna značka za odrasle 

Druga »koronska« bralna značka za odrasle je za nami. Začeta je bila virtualno ob 
svetovnem dnevu poezije (21. marca) z otvoritvenim spletnim literarnim večerom, ko 
se je s Tadejem Tošem, igralcem in bralcem, o branju in knjigah pogovarjala Liljana 
Klemenčič, knjižničarka in avtorica. 

Tudi letošnja tema, povezovalna nit bralne značke veter, ki pa žal ni hotel dokončno 
odpihniti virusov in nas vrniti v običajne življenjske tokove, je bila lepo sprejeta. 
Naslovi na bralnem seznamu so bili: 

- Občutek za veter (F. Lainšček, D. Šarotar) 
- Nebesni dih (L. Watson) 
- Pravljica o vetru (ljudska) 
- Popotovanje z vetrom (K. L. McDonald) 
- Izviri vetra (P. Reverdy) 
- Božji mlini na veter (S. Sheldon) 
- Telefon v vetru (L. Imai Messina) 
- Vrtnice vetra (W. Tamimi) 
- Sunki južnega vetra (Z. Kodrič) 
- Veter v žilah (E. Babačić) 
- V vetru in dežju (M. Strojan) 
- Topli skriti veter (D. Križanič Müller) 
- Južni veter (M. Tomšič) 
- Okus soli z ustnic vetra (D. Walcott) 
- Pesem o vetru in mojem življenju (N. Matos) 
- Proti severnemu vetru (D. Glattauer) 
- Odpihnjeno z vetrom (Z. Volarič) 
- Božaj veter (M. Košuta) 

 
Do konca novembra smo dobili vrnjenih 74 zloženk. 
 
Bralke in bralci so brali po seznamu in izpisali skupno 642 prebranih naslovov v okviru 
letošnje bralne značke (povprečno 9), poleg tega pa so dodali še veliko dodatnih 
»vetrnih« naslovov, bodisi tistih, ki so bili pripravljeni na naši stalni polici »bralna 
značka za odrasle«, bodisi po svojem izboru. 
 
Liljana Klemenčič, začetnica, idejna voditeljica, promotorka bralne značke za odrasle, 
je bralce uvodoma povabila tudi, da izpišejo njim najljubše »vetrne izbranke«, knjige, 
kakorkoli povezane z vetrom, po vsebini, naslovu ... 
 
Največkrat so bili izpisani naslovi: 
Kar veter ve (Amy Harmon) 
Senca vetra (Carlos Ruiz Zafón) 
Južni veter (Marjan Tomšič) 
 
Bralna značka za odrasle 2021 je bila zaključena spletno, udeleženci pa so dobili v 
dar knjigo in vetrnice, ki so jih izdelali naši sodelavci. 
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Sodelovanje pri akciji bralna značka za odrasle, skrb za gradivo, zbiranje podatkov in 
priprava poročila: Jožica Sajko, Anja Ogrizek in Maja Kelc. 

 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 84 zapisov. Na portalu kot vnašalci sodelujejo Gregor Korošec 
(urednik), Anja Ogrizek in Barbara Kancler. V letu 2021 sta Anja Ogrizek in Gregor 
Korošec objavila 10 zapisov, zabeleženih je bilo 72.853 ogledov. Barbara Kancler je 
aktivno sodelovala z objavami na Facebooku Dobre knjige.  

 Zavite zgodbe 

V letošnjem poletju smo v Študijskem oddelku z mediateko pričeli pripravljati bralne 
pakete, poimenovali smo jih Zavite zgodbe, zasnovani pa so tako, da si jih bralci 
izposodijo in vsebino odkrijejo šele kasneje.  
 
V pakete uvrščamo kakovostne knjige z nekoliko starejšo letnico izida, ki sicer ostajajo 
pozabljene na knjižnih policah ali v skladišču.  
 
Paketi vsebujejo od 3 do 5 knjig, odvisno od njihovega obsega, opremljeni pa so s 
kodami inventarnih številk in s splošnimi vsebinskimi oznakami, kot so ljubezenski, 
zgodovinski romani, kriminalke in fantastika, pripravili pa smo še pakete Knjižni biseri, 
Humor, Šport, Domače leposlovje ter Bralno potovanje, kjer so knjige v paketih 
razvrščene po narodnosti pisateljev.  
 
Zavite zgodbe so bile pri naših uporabnikih dobro sprejete, zato jih bomo kot občasno 
ponudbo razvijali še naprej. 
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Zavite zgodbe (foto: Taja Bračič) 

 Bralni razgledi 

V decembru smo v sodelovanju s ptujsko televizijo PeTV posneli prvo oddajo z 
naslovom Bralni razgledi. Mesečna oddaja je namenjena promociji branja, v njej 
pripravljamo bralne predloge in predstavljamo novosti s knjižnih polic. Predvajana je 
bila na PeTV, na ogled je na YouTube kanalu knjižnice. S snemanjem bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje, pri pripravi in izvedbi sodelujeta Gregor Korošec in Anja Ogrizek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddajo Bralni razgledi smo posneli v čudovitem ambientu leposlovne dvorane (foto: Mira Petrovič) 
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 Pravljični večeri za odrasle 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj dvanajsto leto kot partnerska knjižnica sodeluje v projektu 
splošnih knjižnic z naslovom Pravljični večer za odrasle, ki ga vodi Mariborska 
knjižnica. V projektu sodeluje 21 splošnih knjižnic in 11 knjižničarjev pripovedovalcev, 
ki so enakomerno razporejeni za vsak pravljični večer, običajno nastopajo po 4 
pripovedovalci, vsaka ustanova pa poskrbi za spremljevalni glasbeni program. Za ves 
promocijski material, ki je enoten, poskrbi Mariborska knjižnica, vsaka knjižnica pa ima 
svoje specifičnosti prireditve (prostorske, časovne, glasbene, scenske …). Liljana 
Klemenčič v projektu sodeluje vsa ta leta ter tako predstavlja Ptuj po Sloveniji, poskrbi 
pa tudi za pravljični večer v matični ustanovi. 
 
V projektu sodelujejo knjižnice naslednjih mest: Murska Sobota, Lenart, Ptuj, 
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Ljubljana, Kranj, Slovenj Gradec, Ormož, Novo 
mesto, Ljutomer, Velenje, Radovljica, Koper, Krško, Ravne na Koroškem, Celje, 
Sežana, Nova Gorica, Gornja Radgona, Maribor. Mestoma so pripovedovanja 
potekala tudi v zamejstvu (Avstrija, Italija, Madžarska). Tako knjižničarji – 
pripovedovalci spoznavajo knjižnične ustanove in prakse drugih knjižnic, plemenitijo in 
razvijajo kulturni prostor ter privabljajo ljubitelje lepe besede. 
 
V naši ustanovi smo sprva pripravljali to obliko javne prireditve v decembru, kot zadnjo 
zahvalno letno prireditev ustanove v razstavišču. Z glasbo so sodelovale glasbene šole 
z našega območja, njih profesorji in drugi domači glasbeniki in pevci. V prvih letih smo 
s to obliko prireditve tudi zaključili Bralno značko za odrasle. Pred šestimi leti smo 
premaknili prireditev z zimske časovnice bližje poletni ter na dvorišče knjižnice (najbližji 
dan Dnevu Primoža Trubarja).  
 
Za leto 2021 je bil pripravljen in zastavljen pravljični program, a žal ni bil izveden, saj 
je tudi to obliko dejavnosti onemogočila epidemija. Novo pripovedovalsko obdobje se 
je pričelo s šolskim letom 2021/2022 in Klemenčičeva je decembra pripovedovala v 
Slovenj Gradcu. 
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14 STORITVE KNJIŽNICE V SPLETNEM OKOLJU 

 Elektronske knjige 

Nakup e-knjig za leto 2021 je bil v primerjavi z letom 2020 izrazito povečan zaradi 
obvezne realizacije zneska, ki je bil določen v Pogodbi o sofinanciranju nakupa 
knjižničnega gradiva Ministrstva za kulturo za leto 2021 za nakup e-knjig. Ta je bil 
določen v višini 20 odstotkov odobrenih finančnih sredstev MZK za nakup. 
 
Kupili smo 362 naslovov (licenc). Vsak naslov omogoča 52 izposoj in hkratno izposojo 
najmanj petim uporabnikom. Cena e-knjige je sestavljena iz osnovne cene 
posameznega naslova in zneska uporabnine, določene za leto 2021 v višini 17,88 
evra.  
 
Izposojenih je bilo 497 naslovov enkrat in več e-knjig, število vseh izposoj v letu 2021 
pa je bilo 1.943. Naša knjižnica je imela na dan 31. 12. 2021 zakupljenih 820 licenc 
elektronskih knjig. 
 
V primerjavi s preteklim letom beležimo nižjo izposojo. Eden izmed pomembnih 
razlogov je bil omogočen fizični dostop uporabnikov knjižnice do tiskanih knjig skozi 
vse leto. Knjižnica ima do konca leta 2021 zakupljenih 820 licenc. Imetnik in upravljalec 
platforme za e-knjige BIBLOS je založba Beletrina. 

 Zvočne knjige 

V letu 2021 smo nabavljali tudi zvočne knjige, katerih izposojo omogoča mobilna 
aplikacija Audibook. V navedem letu smo v letnem paketu kupili 100 naslovov (licenc) 
leposlovne in strokovne literature in dodatno še 49 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 izposoj 
na dan. 
 
V letu 2021 je bilo izposojenih 129 naslovov enkrat in več, število vseh izposoj je bilo 
491. Naša knjižnica je imela na dan 31. 12. 2021 zakupljenih 343 različnih naslovov 
zvočnih knjig. 

 Elektronske baze podatkov 

Kot pretekla leta smo tudi v letu 2021 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 2021 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 
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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. 

 
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 
6.969 ogledov in porabili 122.979 kreditnih točk, pri uporabi baze podatkov IUS-INFO 
Hrvaška smo zabeležili 90 ogledov in porabili 3.340 kreditnih točk, pri uporabi baze 
Find-INFO smo zabeležili 82 ogledov in porabili 643 kreditnih točk.  
 
V bazi podatkov EBSCOhost je bilo izvedenih 1.354 iskanj in 186 vpogledov v vsebino. 
Pri uporabi GVIN.com smo zabeležili 12.088 iskanj. 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 bilo na voljo 7.335 
naslovov nacionalnih, regionalnih in lokalnih časopisov in revij iz Evrope, Azije, 
Avstralije, Afrike, Latinske in Severne Amerike. Med njimi tudi časopisi iz Slovenije: 
Delo, Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Slovenske novice ter Potovanja in stil.  
 
V letu 2021 je do portala PressReader preko dostopa na daljavo dostopalo 154 članov, 
ki so odprli 21.405 člankov. Prišlo je do spremembe vmesnika in metodologije 
beleženja statistike, zato se podatki razlikujejo glede na prejšnja leta. Najpogosteje 
brani časopisi so bili: Slovenske novice, Delo, Nedelo, Večernji list, Potovanja in stil in 
24sata. Dostop do zbirke zagotavljamo s sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne 
knjižnice za Spodnje Podravje. Časopisna hiša Delo je zaostrila pogoje dostopa do 
večine njihovih časopisov, zato so dostopni samo v prostorih knjižnice preko 
brezžičnega omrežja Libroam ali Eduroam.  
 
Tudi v letu 2021 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. 
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 Spletni biografski leksikon 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. Upravlja ga 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. 
 
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 
območne knjižnice, ki na portal tudi dodajajo vsebine.  
 
Biografska gesla za regijski leksikon Spodnjepodravci pripravljata Knjižnica Ivana 
Potrča Ptuj in Knjižnica Franca Ksavra Meška, ki se je portalu priključila v letu 2021. 
Sedež uredništva je na Ptuju, regijska urednica za območje Spodnjega Podravja je 
Mira Petrovič. Uredniki so se v letu 2020 srečali na treh sestankih v obliki 
videokonference.  
 
Delo regijskega urednika v letu 2021 je obsegalo urejanje podvojenih zapisov (v 
sodelovanju z drugimi regijskimi uredniki), potrjevanje novih objav ter delo v 
uredniškem odboru leksikona.  
 
Delo vnašalcev je obsegalo pripravo novih biografskih gesel in ažuriranje že 
objavljenih. Biografije za Spodnjepodravce so v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj pripravljale 
štiri vnašalke (Tadeja Zavec, Mira Petrovič, Melita Zmazek in Mojca Zavec Mlakar), ki 
so pripravile 32 novih biografij. 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.  
 
V Knjižnici Franca Ksavra Meška je vnašalka Marinka Vnuk pripravila dve biografiji in 
se pri delu usklajevala z regijsko urednico. 
 
V nadzorni svet portala so bile imenovane knjižnice, ki so prispevale največ biografskih 
gesel: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Osrednja knjižnica Sreča Vilharja Koper, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj in Osrednja knjižnica Celje.  
 
Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. 
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Vrsta gradiva 2020 2021 

Biografska gesla – vsa 522 554 

Nova gesla KIPP 44 32 

Nova gesla SIKORM - 2 

Ogledi 34.4845 125.515 

Tabela 24: Statistika vnosov v spletni biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin – 
Spodnjepodravci in primerjava po letih 

 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 območju. Domoznanski oddelek je tudi sedež uredništva Kamre za 
Spodnje Podravje. 
 
V letu 2021 smo v sodelovanju s partnerji na Kamri pripravili 5 digitalnih zgodb: 
 

 Kuge, lakote in vojske reši nas, o Gospod! (avtorica Melita Zmazek)  
Zbirka prinaša zanimive podatke o kugi, eni najhujših infekcijski bolezni, ki je kadarkoli 
prizadela človeštvo. V njej je mogoče izvedeti, kako so se nekoč spopadali s to 
boleznijo in kaj se je v zvezi z njo dogajalo na Ptuju in njegovi okolici. Zbirka prinaša 
tudi podatke o ohranjenih kulturnih spomenikih, ki pričajo o bridkostih in trpljenju naših 
prednikov v času kužnih epidemij.  
 

 Iz zapuščine dr. Otmarja Majeriča (avtorica Nevenka Korpič, uredila in vnesla 
na portal Melita Zmazek)  

Zbirka, nastala v sodelovanju z ormoško enoto Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, 
predstavlja življenje in delo zdravnika rentgenologa Otmarja Majeriča (1895–1957), ki 
je v času pred drugo svetovno vojno pomembno prispeval k prepoznavnosti Ormoža 
kot turističnega in zdraviliškega kraja tako v slovenskem kot širšem jugoslovanskem 
prostoru. Bil je ustanovitelj sanatorija (1927) in kopališča (1932) ter pobudnik in 
financer prvega zvočnega filma o Ormožu (1935) – tudi tega si je mogoče ogledati v 
zbirki.  

 Irma Wurmbrand Georgievits, zadnja zasebna lastnica ormoškega gradu 
(avtorica Ana Kaučič, uredila in vnesla na portal Melita Zmazek) 

V zbirki predstavljamo življenjsko zgodbo zadnje ormoške grofice in nekaterih članov 
njene družine. Prispevek je nastal na podlagi dokumentacije, ki jo hranijo Zgodovinski 
arhiv na Ptuju, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož in zasebni arhiv družine Wurmbrand-
Stuppach ter ustrezne literature in ustnih pričevanj domačinov, ki se grofice še dobro 
spominjajo.  
 

 Grad Ormož in njegova oprema (avtorica Manica Hartman, uredila in vnesla na 
portal Melita Zmazek) 

Zbirka je nastala v sodelovanju Knjižnice Ivana Potrča Ptuj in Pokrajinskega muzeja 
Ptuj - Ormož, enote v Ormožu. V njej predstavljamo bivanjsko opremo grofice Irme 
Wurmbrand-Georgievits (1886–1970), zadnje plemiške lastnice ormoškega gradu, ki 
je tu živela med letoma 1908 in 1945. 
                                            
5 Podatek zajema samo oglede v obdobju 22. 6.–31. 12. 2020, ko so Spodnjepodravci bili že del leksikona Obrazi 

slovenskih pokrajin. 



 

68 

 

 Radio-Tednik Ptuj med slovensko osamosvojitveno vojno (avtorica Tjaša 
Mrgole Jukić, uredila in vnesla na portal Mira Petrovič)  

Zbirko smo posvetili 30. obletnici vojne za Slovenijo. Osamosvojitev Slovenije je 
pomenila uresničitev volje slovenskega naroda, hkrati pa odkrit napad JLA na 
Slovenijo. V teh prelomnih trenutkih slovenske zgodovine so pomembno vlogo odigrali 
tudi slovenski mediji, ki so skrbeli za hitro in natančno posredovanje informacij 
prebivalstvu. Radio Ptuj je s 24-urnim poročanjem skrbel za hitro ter podrobno 
obveščanje o vojnem dogajanju na širšem ptujsko-ormoškem območju.  
 
V zbirki je predstavljena fotodokumentacija Martina Ozmeca, nekdanjega novinarja 
Radia-Tednika Ptuj, ki je bil priča nekaterim ključnim dogodkom osamosvajanja na 
ptujskem območju. Fotografije dopolnjujejo tudi izbrani zvočni posnetki oddaj Radia 
Ptuj iz tega obdobja, ki jih je zbral, uredil in digitaliziral Davorin Jukić, takratni vodja 
tonskih tehnikov Radia Ptuj. 
 
Melita Zmazek je kot urednica za Spodnje Podravje bdela tudi nad zapisi, ki so 
jihpripravljali v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, kjer so za objavo pripravili 
novice. 
 
Na portal Kamra smo prispevali 5 novih digitalnih zbirk in vnesli 53 novic. V Knjižnici 
Franca Ksavra Meška Ormož so pripravili 5 novic, tako je bilo na območju Spodnjega 
Podravja vnesenih 58 novic. 
  
Melita Zmazek, regijska urednica Kamre, je redno vnašala novice in se udeležila dveh 
videokonferenčnih sestankov urednikov Kamre. Regijska urednica je: 

 o objavljenih novicah in digitalnih zbirkah redno obveščala krog zainteresiranih 
uporabnikov (e-mail, facebook)  

 Kamro predstavljala zainteresiranim posameznikom ter šolskim skupinam, ki so 
obiskale našo knjižnico 

 Kamro in njene vsebine je predstavljala v nekaterih medijih (Radio Ptuj, Ptujska 
televizija PeTV) 

 
Regijska urednica je vnašalce na našem območju seznanjala z novostmi in aktivnostmi 
na portalu in jim bila na voljo za pojasnila in pomoč pri delu v administrativnem okolju.  
 
Pri vnosu vsebin je sodelovala z več ustanovami, zlasti pa s Pokrajinskim muzejem 
Ptuj - Ormož, enoto v Ormožu, rezultat sodelovanja so objave treh digitalnih zbirk. 
 
Na portalu Kamra smo objavili večje število novic, saj se je kljub epidemiji koronavirusa 
število dogodkov v primerjavi z letom 2020 spet povečalo.  
 
Beležimo tudi visoko število ogledov zbirk in novic na portalu, kar potrjuje kvaliteto 
predstavljenih vsebin in kaže na veliko prepoznavnost portala Kamra. 
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Vnos po vrstah gradiva 2017 2018 2019 2020 2021 

Digitalne zbirke 3 3 3 3 5 

Novice 84 100 84 38 53 

MME 229 220 233 190 289 

Album Slovenije 2 0 0 0 0 

Organizacije 0 0 1 0 0 

SKUPAJ 318 323 321 231 383 

Tabela št. 25: Statistika vnosov na portal Kamra po letih – Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

 
Vnos po vrstah gradiva 2020 2021 

Digitalne zbirke 3 5 

Novice 55 58 

MME 205 294 

Album Slovenije 0 0 

Organizacije 0 0 

SKUPAJ 273 393 

Tabela št. 26: Statistika vnosov na portal Kamra po letih – spodnjepodravsko območje 

 
Ogledi  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Digitalne zbirke 22.066 32.495 46.408 35.845 54.756 61.131 

Novice 12.425 31.060 35.273 14.577 19.867 24.014 

MME 17.404 28.474 39.861 32.994 50.266 65.293 

Organizacije 1.001 1.346 1.998 1.728 3.105 2.684 

Album Slovenije 1.420 2.280 567 616 778 997 

SKUPAJ 54.316 95.655 124.107 85.760 128.772 154.119 
 

Tabela št. 27: Statistika uporabe digitaliziranega gradiva na portalu Kamra po letih – Knjižnica Ivana 
Potrča Ptuj 

 
Ogledi  2020 2021 

Digitalne zbirke 54.756 61.131 

Novice 19.867 27.179 

MME 50.266 65.944 

Organizacije 3.105 2.684 

Album Slovenije 778 997 

SKUPAJ 128.772 157.936 
 

Tabela št. 28: Statistika uporabe digitaliziranega gradiva na portalu Kamra po letih – 
spodnjepodravsko območje 

 Digitalizacija in Digitalna knjižnica Slovenije 

Knjižnica je v letu 2021 v okviru programa izvajanja nalog osrednje območne knjižnice 
pridobila sredstva za digitalizacijo starejšega domoznanskega gradiva. Gradivo je bilo 
glede na karakteristike združeno v tri sklope.  
 
V prvi sklop digitalizacije smo vključili serijske publikacije, in sicer PP Novice – glasilo 
delovnega kolektiva mesokombinata Perutnina Ptuj in njenih kooperantov, Pero 
perutninarjev – glasilo delovnih skupnosti sestavljene organizacije združenega dela 
Združeno perutninarstvo Slovenije, Ptujski perutninar – glasilo delovnega kolektiva in 
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kooperantov Perutnine Ptuj, V Agisu – glasilo delovnega kolektiva tovarne Agis Ptuj, 
Naša pot – glasilo Kmetijskega kombinata Ptuj in Uradni vestnik Mestne občine Ptuj 
(1996–2005). Ker zaloga le-teh v naši zbirki ni popolna, smo si manjkajoče izvode za 
potrebe digitalizacije izposodili v Narodni in univerzitetni knjižnici. 
 
V drugem sklopu smo digitalizirali dve starejši monografski publikaciji, ki sta vsebinsko 
oz. preko avtorja povezani z našim območjem, in sicer Kaukler, Mirko in Ivan: 
Romarska cerkev na Črni gori. Ptuj, 1926 in Buchmüller, Anton: V boj proti alkoholni 
kugi! Priredil Anton Ogorelec. Pri Sv. Barbari v Halozah, 1905. 
 
Tretji 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 
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 
letu 2019 smo digitalizirali 2.971 negativov, v letu 2020 pa še dodatnih 3.164. Letos 
smo digitalizirali še zadnji del fotografskih negativov, ki jih je bilo 950, in še 624 
diapozitivov.  
 
V letu 2017 smo z družbo Radio-Tednik Ptuj, d. o. o., 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 začeli redno vključevati 
Štajerski tednik.  
 
V Digitalno knjižnico Slovenije smo v letu 2021 prispevali 525 digitalnih enot oziroma 
7.923 strani.  
 
Ptujska knjižnica ima ob koncu leta 2021 v Digitalni knjižnici Slovenije objavljenih 
skupaj 20.990 enot oziroma 200.662 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 2021 zabeležili 1.217.703 
ogledov metapodatkov ter 245.400 vpogledov v vsebino dokumentov (odpiranje PDF, 
HTML, JPG datotek). Digitalizirana gradiva, ki jih prispeva naša knjižnica, beležijo 
velik obisk.  
 
V letu 2021 je naša knjižnica na portal Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) prispevala 
525 enot digitaliziranih dokumentov oziroma 7.923 strani.  
 
Primerjava statistike digitaliziranega gradiva v KIPP na portalu dLib: 
 

Vrsta gradiva 2017 2018 2019 2020 2021 

Gradivo KIPP v dLib skupaj 17.936 19.698 19.820 20.466 20.990 

Novo gradivo KIPP v dLib 412 1.762 126 939 525 

Ogled metapodatkov 128.983 203.412 352.955 408.960 1.217.703 

Vpogled v vsebino 275.236 238.456 72.360 109.754 245.400 

Tabela št. 29: Primerjava statistike digitaliziranega gradiva v KIPP na portalu dLib 



 

71 

 Spletna stran 

Prvo spletno stran knjižnice, ki je delovala vse od leta 2007, je po dobrih enajstih letih, 
oktobra 2018, zamenjala nova. Spletno stran knjižnice je v letu 2021 obiskalo 79.070 
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, odpiralni čas, organizacijske spremembe, program dela, 
poročilo o delu itd.).  
 
Na spletni strani smo redno objavljali napovedi prireditev ter fotografske 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 
ter dodali novo oddajo Bralni razgledi, ki jo pripravljamo s televizijo PeTV.  
 
V skladu z zahtevami Ministrstva za kulturo smo na spletni strani objavili sezname 
gradiva, kupljenega iz različnih finančnih virov. 

 Družbena omrežja 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je na družbenih omrežjih prisotna 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.  
 
Objavljamo obvestila o novicah, novostih, prireditvah, priporočenem gradivu ipd. Člani 
skupine so: Taja Bračič, Barbara Kancler, Jasmina Burjan, Matejka Milošič, Mira 
Petrovič, Primož Potočnik in 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 so: Taja Bračič, Jasmina Burjan, Liljana Klemenčič, Primož 
Potočnik in 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. 
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  2017 2018 2019 2020 2021 

Facebook št. sledilcev 1798 2013 2210 2597 2766 

št. objav 148 177 163 123 203 

BZO 
(skupina na 
Facebook) 

št. sledilcev 153 586 414 498 580 

št. objav 35 123 92 101 136 

Instagram št. sledilcev 201 420 653 833 963 

št. objav 48 82 189 127 156 

Twitter št. sledilcev 99 139 191 222 244 

št. objav 165 171 326 165 164 

 

Tabela št. 30: Podatki o objavah na družbenih omrežjih ter sledilcih na dan 31. 12. 2021 po letih 

 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 536 članov, ki so opravili 39.897 prijav v 
omrežje. Prikaz števila uporabnikov in števila prijav v brezžično omrežje Eduroam in 
Libroam po letih: 
 
 

Leto 2017 2018 2019 2020 2021 

Uporabniki 689 688 712 485 536 

Prijave v omrežje 19.787 28.079 29.978 37.552 39.897 
 

Tabela št. 31: Uporaba brezžičnega omrežja Eduroam in Libroam po letih 

 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 ter zvočnih knjig na portalu 
Audibook. 
 
V letu 2021 so bile predstavitve izvedene predvsem za udeležence projektov Rastem 
s knjigo OŠ in SŠ. 
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 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 2021 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).  
 
Potisna obvestila so obvestila, ki jih člani knjižnice prejemajo brezplačno 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. 2021 naročeni na elektronska obvestila: 
 
 

Obvestilo o prispeli rezervaciji  

Po e-pošti 9.096 

Potisna obvestila 693 

  

Obvestilo o poteku rezervacije  

Po e-pošti 8.170 

Potisna obvestila 631 

  

Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje  

Po e-pošti 9.341 

Potisna obvestila 697  

  

Obvestilo o skorajšnjem opominu  

Po e-pošti 9.015  

Potisna obvestila  592 

  

Obvestilo o poteku članstva  

Po e-pošti 4.973 

Potisna obvestila  613 

  

Splošna obvestila knjižnice  

Po e-pošti 7.721  

Potisna obvestila  504 

  

Obvestilo o neporavnanih terjatvah  

Po e-pošti 2.141 

Potisna obvestila 458 
 

Tabele št. 32: Število članov, ki so bili na dan 31. 12. 2021 naročeni na elektronska obvestila. 

 Pošiljanje elektronskih 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.  
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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. V 
Oddelku za razvoj in digitalizacijo oblikujemo vabila, plakate in enostavne tiskovine ter 
jih razpošiljamo in objavljamo na družbenih omrežjih in naši spletni strani.  
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15 IZVAJANJE NALOG OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE 
(OOK) 

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj 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 2021 smo od Ministrstva za kulturo prejeli 
72.081 EUR. V začetku leta 2021 smo pripravili poročilo o izvajanju območnih nalog 
za preteklo leto.  
 
V okviru območnosti izvajamo naslednje naloge osrednje območne knjižnice: 

 Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora 
knjižničnega gradiva in informacij 

V okviru izvajanja območnih nalog v letu 2021 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 2021 visoka.  

 
Library Press Display omogoča dostop do nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
časopisov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike ter Latinske in Severne Amerike. 
Možen je tudi vpogled v 60-dnevni arhiv. Preko portala je bil omogočen tudi dostop do 
nekaterih slovenskih časopisov.  
 
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. 

 Strokovna pomoč knjižnicam območja 

Kot osrednja območna knjižnica nudimo knjižnicam območja strokovno pomoč. V letu 
2021 smo nudili strokovno pomoč Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož ter nekaterim 
šolskim in društvenim knjižnicam na območju. 

 



 

76 

V letu 2021 smo se udeležili izobraževanj, ki so bila organizirana za koordinatorje 
območnih nalog. V okviru izvajanja nalog osrednje območne knjižnice smo se udeležili 
devetih sestankov koordinatorjev OOK ter enega sestanka tima OOK. Večina 
izobraževanj in sestankov je bila zaradi ukrepov Vlade RS izvedenih preko spletnih 
platform.  
 
V letu 2021 je Ministrstvo za kulturo dalo v ponovno 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 2021 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 2022. 

 Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega 
gradiva 

Kot osrednja območna knjižnica smo opravljali koordinacijo zbiranja, obdelave in 
hranjenja domoznanskega gradiva za območje občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče 
ob Dravi. Pri delu smo se usklajevali s Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož. Naša 
knjižnica že tradicionalno zbira in obdeluje domoznansko gradivo za to območje 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 območja in jim pomagamo razreševati identiteto teh avtorjev.  

 Koordinacija domoznanske dejavnosti na nacionalnem nivoju 

Po dogovoru med OOK je naša knjižnica v letu 2018 prevzela nosilno vlogo na 
področju domoznanske dejavnosti in postala center za njeno koordinacijo. 
Domoznanski oddelek je nosilec koordinacije domoznanske dejavnosti med OOK, ki 
jo izvajamo skupaj z Oddelkom za razvoj in digitalizacijo. 
 
V letu 2021 so bili izvedeni trije sestanki delovne skupine domoznancev, ki so potekali 
v obliki videokonference. 
 
Člani delovne skupine za domoznanstvo OOK so 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. 
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V letu 2021 smo za doseganje zastavljenih ciljev izvedli več aktivnosti. 

- Organizacija in izvedba delovnega srečanje Obdelava in dostopnost 
domoznanskega gradiva v slovenskih knjižnicah, 9. junija 2021, ob 10. uri na 
spletu preko aplikacije Zoom 

Namen delovnega srečanja je bil podrobneje osvetliti nekatera pomembna vprašanja, 
s katerimi se soočajo skrbniki domoznanskih zbirk v slovenskih knjižnicah. V prvem 
delu srečanja smo pregledali obstoječe prakse varovanja, pogoje dostopa in 
reproduciranja domoznanskega gradiva v knjižnicah in skušali narediti prve korake v 
smeri večje enotnosti v prihodnje. Ker imajo domoznanske zbirke precej stičnih točk z 
arhivskim gradivom, smo se seznanili tudi z arhivsko prakso.  

Drugi del srečanja je bil posvečen problematiki enotne bibliografske obdelave 
rokopisov in zapuščin v slovenskem knjižničnem sistemu, za katero doslej nismo imeli 
ustreznih strokovnih usmeritev za urejanje in bibliografsko obdelavo na nacionalni 
knjižnični ravni. Na to smo opozorili že v okviru delovnega srečanja na Ptuju leta 2019, 
ko smo pripravili tudi javni poziv k čimprejšnji izdelavi smernic oz. dogovorov.  

V Narodni in univerzitetni knjižnici so v okviru posebne delovne skupine pripravili 
pravila za urejanje in bibliografsko obdelavo rokopisnega gradiva, zapuščin in tvorjenih 
zbirk v sistemu COBISS.SI, ki so bila na srečanju tudi podrobneje predstavljena. 
Komisija za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga pri NUK je pravila 
bibliografske obdelave rokopisnega gradiva, zapuščinskih fondov in tvorjenih zbirk v 
vzajemnem katalogu sprejela in objavila 30. 11. 2021. 

- Trajno ohranjanje digitalnega gradiva – repozitorij 

NUK je uspel pridobiti sredstva na razpisu MK in vzpostavil repozitorij za potrebe 
slovenskih splošnih knjižnic. V novembru 2020 so OOK dobile dostop do testnega in 
produkcijskega portala, v slednjega bodo shranjevale svoja gradiva. V letu 2021 je bila 
oblikovana skupina testnih vnašalcev iz štirih splošnih knjižnic (Mira Petrovič in Primož 
Potočnik – Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Breda Seljak – Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica, Robert Ožura – Osrednja knjižnica Celje), ki je z NUK-om 
sodelovala pri testiranju in optimizaciji aplikacije ter postopkov vnosa vsebin za potrebe 
splošnih knjižnic. Vnos gradiva v produkcijsko okolje bo stekel v začetku leta 2022. 

- Regionalizacija dLib oz. prilagoditev funkcionalnosti dLib za potrebe OOK 

Osrednje območne knjižnice (OOK) smo v letu 2018 podprle pobudo NUK za 
prilagoditev funkcionalnosti Digitalne knjižnice Slovenije (dLib) za potrebe OOK, za kar 
je NUK v naslednjih letih tudi pridobil namenska sredstva od Ministrstva za kulturo RS. 
V letu 2021 so potekali pogovori o primernem konceptu, sprejemljivem tako za NUK 
kot za slovenske splošne knjižnice. 
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- Vključevanje v javno razpravo o predlaganih spremembah Pravilnika o 
izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe 
 
V letu 2021 je bil ponovno v javni obravnavi spremenjen predlog Pravilnika o pogojih 
za izvajanje knjižnične javne službe. Po pregledu smo ugotovili, da nov predlog 
pravilnika ne definira mreže osrednjih območnih knjižnic. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
je kot koordinatorica delovne skupine domoznancev OOK v imenu nekaterih članov te 
delovne skupine podala pripombe na predlog Pravilnika. Naše ključne pripombe se 
nanašajo na mrežo OOK in na stopnjo zaposlovanja domoznancev v splošnih 
knjižnicah. 
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16 PROJEKTI IN DRUGE AKTIVNOSTI 

 Splošno o projektih 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj s pomočjo projektov dodatno promovira knjižnično 
dejavnost, ozavešča pomen branja in bralne kulture, predstavlja knjižnično zbirko ter 
vabi prebivalstvo k obisku knjižnice in uporabi njenih storitev. 
 
Številne dejavnosti, ki smo jih zasnovali projektno, so s časom zaradi zadostnega 
zanimanja uporabnikov in pozitivnih učinkov prerastle projektno zasnovo in postale 
naša redna dejavnost.  
 
Ob izvirni vsebinski zasnovi poskuša knjižnica skozi projekte pridobivati tudi finančna 
sredstva za dodatne zaposlitve za čas trajanja projekta. S tem namenom se prijavljamo 
tudi na tovrstne razpise, večinoma pri Ministrstvu za kulturo. Med projekte štejemo tudi 
program javnih del. 

 Projekt Korak do novih delovnih izkušenj in kariernih možnosti 

V letu 2021 smo zaključili projekt Korak do novih delovnih izkušenj in kariernih 
možnosti, ki je potekal v letih 2019–2021. V okviru tega projekta smo imeli za določen 
čas zaposleni dve osebi, vsako za obdobje 12 mesecev. Gre za projektno zaposlitev 
v okviru operacije Ministrstva za kulturo RS »Podpora novim kariernim perspektivam 
v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021« in je sofinanciran 
iz Evropskega socialnega sklada. 
 
Zaposleni osebi sta bili vključeni v delo v Domoznanskem oddelku, kjer je bilo 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. Koordinatorica projekta in mentorica 
zaposlenim je bila Mira Petrovič. 
 
Ciljna skupina, ki ji je bil namenjen ta projekt spodbujanja zaposlovanja, so bile 
brezposelne osebe do 30. leta starosti. Namen projekta je bila vključitev mladih 
brezposelnih oseb v delovni proces knjižnice, s čimer so le-ti imeli možnost 
vključevanja v spodbudno delovno okolje, pridobivanje delovnih izkušenj in 
samostojnega dela, kar pripomore h krepitvi osebnostne rasti in tako povečuje 
konkurenčne možnosti na trgu delovne sile.  

 Projekt S knjižnico do delovnih izkušenj in novih priložnosti 

KIPP se je v letu 2021 prijavila na javni razpis v okviru operacije Ministrstva za kulturo 
RS »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021« in uspešno pridobila 
sredstva za izvajanje projekta S knjižnico do delovnih izkušenj in priložnosti. V okviru 
tega projekta smo 1. 10. 2021 za določen čas 12 mesecev zaposlili dve brezposelni 
osebi.  
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Namen operacije je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, 
usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni 
vključenosti oseb iz ciljne skupine, z vključevanjem v kulturne programe in kulturne 
projekte izvajalcev na področju kulture. Cilj operacije je povečanje zaposlitvenih 
možnosti, spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti ter višanja kompetenc 
na področju kulture. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada in Republika Slovenija. Koordinator projekta je Primož Potočnik. 
 
Prva zaposlena je vključena 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. Mentorica je Mira Petrovič. 
 
Druga zaposlena dela v Študijskem oddelku, kjer se je vključila v delovni proces 
izposoje in spoznavanja urejenosti zbirke. Uporabnikom pomaga pri iskanju 
zahtevnejšega gradiva za pripravo seminarskih in diplomskih nalog. Spoznava delo 
informatorja v čitalnici, zavija gradivo in pomaga pri pripravi prireditev in postavitvi 
razstav. Konec leta 2021 je postavila samostojno razstavo z zgibanko. Mentorica je 
Božena Kmetec - Friedl. 

 Javna dela 

Prijavili smo se na razpis za javna dela za leto 2021, bili uspešni in tako pridobili 
dodatno zaposlitev za določen čas. Javni delavec (v nadaljevanju za moški in ženski 
spol) je pričel z delom dne 22. 2. 2021, trajanje pogodbe pa je bilo določeno do 31. 12. 
2021.  
 
Sklenjena je bila tripartitna pogodba za javna dela z Občino Hajdina ter Zavodom za 
zaposlovanje RS za eno osebo s V. stopnjo izobrazbe. Posebno pogodbo o zaposlitvi 
zaradi opravljanja javnih del smo sklenili s Teo Lesjak. 
 
Javni delavec je opravljal različna dela in naloge, kot so pomoč pri pospravljanju 
knjižničnega gradiva, pomoč pri prinašanju gradiva iz skladišča, pomoč pri 
fotokopiranju, pomoč pri urejanju gradiva v depojih in v prostem pristopu, sodeloval je 
pri pripravi prireditev in razstav ter pomagal pri drugih dejavnostih knjižnice.  
 
Z delom javnega delavca smo bili zelo zadovoljni, saj smo lahko z njegovo pomočjo 
našim članom in uporabnikom nudili hitrejše storitve in imeli večjo urejenost fondov. S 
pomočjo programa javnih del pripomoremo k zmanjševanju brezposelnosti, skrbimo 
za dvig bralne kulture in za povečanje dostopnosti knjižničnih storitev.  
 
Javnega delavca smo seznanili z delom v Študijskem oddelku z mediateko, predvsem 
z iskanjem gradiva v prostem pristopu in obeh skladiščih, s pospravljanjem knjižnega 
gradiva, iskanjem in pospravljanjem periodičnih publikacij in neknjižnega gradiva, z 
urejanjem polic, seznanili s opremljanjem gradiva za postavitev, naučili nuditi pomoč 
bralcem in obiskovalcem pri delu s terminali in pri iskanju gradiva ter ga vključili v delo 
v izmeni. 
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Pod vodstvom mentorice in ostalih delavcev knjižnice je pridobil veliko znanja o 
sistemu UDK, spoznaval in sledil je novim trendom s področja bibliotekarstva, se 
seznanjal z različnim knjižničnim gradivom, z izposojo knjižničnega gradiva ter 
spoznaval način dela v javnem zavodu, ki zahteva tako smisel za individualno kot tudi 
za kolektivno delo. Udeleženec je usposobljen za delo manipulanta in dežurnega v 
čitalnici. 
 
Udeleženca smo vključili v oblike internega izobraževanja v zavodu ter v izobraževanje 
iz varnosti pri delu in požarne varnosti. 
 
Mentorica je bila Božena Kmetec - Friedl, oseba, zadolžena za program javnih del, pa 
Kristian Radej. 

 Družbeno koristno delo v KIPP 

Na pobudo Centra za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj, smo v delovni 
proces vključevali mladoletne osebe, ki so bile napotene na opravljanje družbeno 
koristnega dela. 
  
V Študijskem oddelku z mediateko je v času od 12. 4. 2021 do 25. 5. 2021 delo v 
splošno korist v obsegu 50 ur opravljala ena mladoletna oseba ter v času od 2. 11. do 
20. 12. 2021 druga mladoletna oseba, ki je opravljala delo v obsegu 40 ur. Mentor je 
bil Gregor Korošec.  
  
V Mladinskem oddelku je od 4. 11. do 22. 12. 2021 delo v splošno korist v obsegu 40 
ur opravljala ena mladoletna oseba. Mentorica je bila Jasmina Burjan. 

 Predlogi nominacij pisne kulturne dediščine za slovensko 
Nacionalno listo UNESCO za Spomin sveta 

Na povabilo Narodne in univerzitetne knjižnice, ki je v sodelovanju z Nacionalnim 
odborom UNESCO za Spomin sveta v letu 2021 zbirala predloge za vpis pisne kulturne 
dediščine, ki jo hranijo slovenske splošne knjižnice, na nacionalno listo UNESCO za 
Spomin sveta, smo v ptujski knjižnici pripravili tri nominacije za zbirke iz naše knjižnice: 
Zapuščino Ivana Potrča, Knjižnico Muzejskega društva in Herberstainiano, v kateri 
hranimo največ različnih tiskanih Herbersteinovih del v Sloveniji.  
 
Predloge nominacij so pripravile sodelavke Domoznanskega oddelka Mira Petrovič in 
Melita Zmazek ter Oddelka obdelave Božena Kmetec - Friedl. 
 
O odločitvi Nacionalnega odbora UNESCO za Spomin sveta v letu 2021 še nismo bili 
obveščeni. 
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17 RAZSTAVNA DEJAVNOST 

 Razstave v Študijskem oddelku z mediateko 
 

Mesec Naziv razstave 
Avtor 

razstave 
Januar Ivana Kobilca (160-letnica rojstva) Bračič 

Februar Slovenski slikar, grafik in ilustrator France Mihelič Kancler 

Marec Literarna prostranstva znanstvene fantastike Korošec 

April Egipčanska mitologija Čelan 

Maj Svetovni dan čebel  Sajko, Bračič 

Maj Avtomobilnost Klemenčič 

Junij Razstava ob 30-letnici samostojnosti Slovenije Dominc 

Julij Art Stays Petrovič 

Avgust Dnevi poezije in vina – Feri Lainšček Plajnšek 

September Lewis Carroll Vodopivec 

Oktober Jurčičevi literarni junaki: razstava ob letu Josipa Jurčiča Ogrizek 

November–
December 

O bogati zapuščini pisatelja Ivana Potrča 
Dominc, Kmetec - 
Friedl 

 

Tabela št. 33: 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 ob 160-letnici rojstva najpomembnejše slovenske slikarke in predstavnice realizma: 
𝐈𝐕𝐀𝐍𝐀 𝐊𝐎𝐁𝐈𝐋𝐂𝐀 𝟏𝟖𝟔𝟏–𝟏𝟗𝟐𝟔, avtorica Taja Bračič (foto: Taja Bračič) 
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Razstava, posvečena slovenskemu slikarju, grafiku in ilustratorju Francetu Miheliču, avtorica 
Barbara Kancler (foto: Taja Bračič) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razstava: Literarna prostranstva znanstvene fantastike, avtor Gregor Korošec (foto: Taja Bračič) 
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Razstava: Egipčanska mitologija, avtor Črtomir Čelan (foto: Taja Bračič) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava: Ohranimo čebele, avtorici Jožica Sajko in Taja Bračič (foto: Taja Bračič) 
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Razstava ob 30–letnici samostojnosti Slovenije, avtor Bojan Dominc (foto: Taja Bračič) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava: Avtomobilnost, avtorica Liljana Klemenčič (foto: Taja Bračič) 
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Razstava v okviru festivala Dnevi poezije in vina – Feri Lainšček, avtorica Darja Plajnšek  
(foto: Alfonz Zavrnik) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava o življenju in delu Lewisa Carolla, avtorica Jožica Vodopivec (foto: Taja Bračič) 
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Razstava: Jurčičevi literarni junaki – razstava ob letu Josipa Jurčiča, avtorica Anja Ogrizek 

 (foto: Taja Bračič) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava: O bogati zapuščini pisatelja Ivana Potrča, avtorja Božena Kmetec - Friedl in Bojan 
Dominc (foto: Taja Bračič) 
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 Razstave v Mladinskem oddelku 

V Mladinskem oddelku je bila razstavna dejavnost v letu 2021 okrnjena zaradi 
epidemioloških razmer, zato tudi v tem letu nismo pripravljali literarnih ugank. 
 
V Mladinskem oddelku so bile v letu 2021 naslednje priložnostne razstave: 
 

Mesec Naziv razstave Avtor razstave 

Maj Čebelice in drevesa Milošič 

Avgust 
Večernica Mesarič, Milošič,  

Avtomobilnost Klemenčič 

September Gremo v šolo in vrtec                                                                 Milošič 

Oktober Smeh je najboljše zdravilo                                                         Mesarič, Milošič 

December     Diši po praznikih                                                                        Milošič 
 

Tabela št. 34: Razstave v Mladinskem oddelku 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava: Čebelice in drevesa, avtorica Matejka Milošič (foto: Matejka Milošič) 
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Razstava: Večernica, avtorici Leonida Mesarič in Matejka Milošič (foto: Matejka Milošič) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava: Gremo v šolo in vrtec, avtorica Matejka Milošič (foto: Matejka Milošič) 
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Razstava: Smeh je najboljše zdravilo, avtorici Leonida Mesarič in Matejka Milošič (foto: Matejka 
Milošič) 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Razstava: Diši po praznikih, avtorica Matejka Milošič (foto: Matejka Milošič) 
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18 LITERARNI VEČERI, VEČJE RAZSTAVE IN DRUGI 
DOGODKI 

 Potopisno predavanje Jasne Tuta Vse barve Polinezije 
 

21. januarja 2021 je popotnica, jadralka in pisateljica Jasna Tuta predstavila svojo 
knjigo Vse barve Polinezije, v kateri je opisala čas, ki ga je preživela med jadranjem v 
»večnem poletju« po Južnem Pacifiku. Predavanje si je bilo mogoče ogledati na 
YouTube kanalu knjižnice.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potopisno predavanje Vse barve Polinezije (foto: Alfonz Zavrnik) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavitev monografije Vse barve Polinezije (foto: Alfonz Zavrnik) 
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 Predstavitev literarne biografije Neže Maurer V pesmih je moje 
življenje 

 

8. februarja 2021 je na YouTube kanalu Knjižnice Ivana Potrča Ptuj bilo mogoče 
spremljati pogovor z Liljano Jarh in urednico Mileno Pivec o monografiji V pesmih je 
moje življenje (2020), ki je literarna biografija Neže Maurer in poklon Založbe Pivec 
pesnici ob njenem jubileju, njeni poeziji in njenemu zaupanju v ljubezen in umetnost.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predstavitev literarne biografije Neže Maurer (foto: Alfonz Zavrnik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Literarna biografija V pesmih je moje življenje je izšla ob 90-letnici rojstva pesnice in pisateljice Neže 
Maurer (foto: Alfonz Zavrnik) 
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 Predavanje predavateljice Mateje Lenarčič: STRES – kako se z 
njim soočiti in ga obvladati 

 

15. februarja je bilo mogoče preko spletne platforme ZOOM v živo spremljati 
brezplačno izkustveno predavanje predavateljice Mateje Lenarčič: STRES – kako se 
z njim soočiti in ga obvladati. Predstavila je tehnike in orodja, ki temeljijo na 
znanstvenih raziskavah harvardskih in ostalih nevroznanstvenikov.  
 

 Predavanje predavateljice Mateje Lenarčič: Tehnike MBSR za 
obvladovanje stresa 

 

16. februarja je bilo mogoče preko spletne platforme ZOOM v živo spremljati 
predavanje o tehnikah MBSR, s katerimi lahko obvladujemo stres, predavateljice 
Mateje Lenarčič. MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) je skupno 
poimenovanje za različne tehnike, ki pomagajo pri obladovanju stresa. Hkrati je najbolj 
priznan in eden naučinkovitejših znanstveno raziskanih programov o obvladovanju 
stresa. 
 

 Bralna značka za odrasle 2021 
 

Ob svetovnem dnevu poezije 21. marca smo otvorili novo sezono Bralne značke za 
odrasle. Ogled otvoritvenega spletnega literarnega večera je bilo mogoče spremljati 
na YouTube kanalu knjižnice 23. marca 2021. O branju in knjigah se je s knjižničarko 
in avtorico Liljano Klemenčič razgovoril Tadej Toš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utrinek z otvoritve Bralne značke za odrasle 2021 (foto: Alfonz Zavrnik) 
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 Predstavitev spletnega predavanja Vroče kompostiranje 
 

8. aprila 2021 je bilo mogoče na YouTube kanalu KIPP spremljati predavanje o vročem 
kompostiranju. Bogate izkušnje in vrtnarsko znanje o kompostiranju je predstavil 
Ptujčan Danilo Kolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavitev spletnega predavanja Vroče kompostiranje (foto: Melita Zmazek) 
 

 Domoznanski večer: Prlekija in Prleki 
 

22. aprila 2021 je bilo mogoče spremljati pogovor Mire Petrovič s Heleno Srnec, 
prleško pesnico in pisateljico ter avtorico knjige Prleška düša. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domoznanski večer (foto: Alfonz Zavrnik) 
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 Predstavitev romana Cajhn avtorja Vasje Jagra 
 

13. maja 2021 si je bilo mogoče ogledati predstavitev romana Cajhn avtorja Vasje 
Jagra, novinarja in kolumnista. Pogovor je povezovala Danaja Lorenčič.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Predstavitev romana Cajhn (foto: Darja Plajnšek) 
 

 Delavnica Jezikovna čajanka 
 

8. junija 2021 na dan očeta slovenskega knjižnega jezika Primoža Trubarja se je bilo 
mogoče udeležiti zaključne delavnice Jezikovne čajanke preko spletne aplikacije 
Zoom. Namenjena je bila vsem, ki so želeli osvežiti svoje jezikovno znanje. Projekt 
Jezikovna čajanka je izvedla Jezikovna zadruga Soglasnik v sodelovanju s KIPP in 
podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96 

 Predstavitev mednarodnega literarno-glasbenega dogodka  
 

7. junija je bil na dvorišču knjižnice mednarni literarno-glasbeni dogodek z Anno 
Höglund, ilustratorko in avtorico del za mladino, Piio Leino, novinarko in pisateljico, 
prejemnico evropske nagrade za književnost za roman Nebesa (2021), Alešem 
Štegerjem, pesnikom, esejistom in domačinom, ter Jurijem Torijem, virtuozom na 
harmoniki. Predstavljen je bil roman Anne Höglund Biti jaz (2018). Z njo se je 
pogovarjala Iva Klemenčič, prevajalka romana. V drugem delu pa sta o literarnem delu 
Pričevanja (2020) pričala avtor Aleš Šteger in Jurij Tori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utrinek s predstavitve mednarodnega literarno-glasbenega dogodka (foto: Alfonz Zavrnik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrinek s predstavitve mednarodnega literarno-glasbenega dogodka (foto: Alfonz Zavrnik) 
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 Otvoritev razstave in predstavitev monografije ob dnevu 
državnosti: Radio-Tednik Ptuj med slovensko osamosvojitveno 
vojno 

V počastitev 30-letnice slovenske osamosvojitve je 22. junija na dvorišču in v 
razstavišču KIPP potekala predstavitev monografije in otvoritev razstave Radio-Tednik 
Ptuj med slovensko osamosvojitveno vojno. Avtorica monografije Tjaša Mrgole Jukić 
je v pogovoru z Martinom Ozmecem in Davorinom Jukićem obujala spomine na 
takratne dogodke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utrinek s prireditve ob 30-letnici slovenske osamosvojitve (foto: Primož Potočnik) 

 
Slovesnost, ki je bila zunaj, na 
dvorišču knjižnice, sta pospremili 
publikacija Radio-Tednik Ptuj med 
slovensko osamosvojitveno vojno in 
razstava fotografij Martina Ozmeca v 
razstavišču knjižnice. 
 
Na dogodku je Davorin Jukić knjižnici 
podaril zbirko zvočnih posnetkov 
Radia Ptuj, ki so nastali v času 10-
dnevne vojne za Slovenijo.  
 
Podarjeni posnetki so na voljo 
uporabnikom v Domoznanskem 
oddelku, nekaj pa jih lahko slišimo na 
Kamri. 
      

                                                               
                            

          

                      Naslovnica publikacije Radio-Tednik Ptuj med slovensko   
                                              osamosvojitveno vojno 
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Razstavo je otvorila županja MO Ptuj Nuška Gajšek (foto: Primož Potočnik) 

 
 
Program so popestrili ženski pevski zbor Lilith ter Monika in Primož Kelenc. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ženski pevski zbor Lilith je zapel pesem Slovenija, moja dežela (foto: Primož Potočnik) 
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 Zaključek Pikine bralne značke 2019/2020 
 

5. julija je v razstavišču KIPP potekal Zaključek Pikine bralne značke 2019/2020, saj 
ga leto pred tem zaradi epidemioloških razmer nismo mogli izvesti. Nagrada za pridno 
branje je bila lutkovna predstava Bukla in dober knjižni tek kreativnega gledališča Eci 
peci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaključek Pikine bralne značke 2019/2020 (foto: arhiv KIPP) 

 ArtStays 2021 

 

Od 11. julija do 3. septembra je bila v razstavišču KIPP na ogled razstava, posvečena 
strukturam, eksperimentom in medijem mlajše mednarodne umetnosti, na kateri so se 
predstavili mladi umetniki iz treh zelo različnih okolij: diplomanti ljubljanske ALUO, 
singapurske McNally School of Fine arts Faculty of Fine arts, MEdia & Creative 
Industries umetniškega kolidža LASALLE in Shenkarja – izraelske multidisciplinarne 
umetniške šole iz Ramat Gana. 

 Premiera lutkovne predstave Bukla in dober knjižni tek 

 

13. julija je bila v razstavišču KIPP premiera lutkovne predstave Bukla in dober knjižni 
tek ptujskega kreativnega gledališča Eci peci. 
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    Lutkovna predstava Bukla in dober knjižni tek (foto: arhiv KIPP) 
 
 

 Predstavitev knjige Elektro Maribor v prizadevanjih za 
samostojno in neodvisno Slovenijo 

 

21. julija je bila v KIPP predstavitev knjige Elektro Maribor v prizadevanjih za 
samostojno in neodvisno Slovenijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Utrinek s predstavitve knjige Elektra Maribor (foto: Alfonz Zavrnik) 
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 Dnevi poezije in vina 2021 in voden ogled Študijskega oddelka 
knjižnice  

 

V sklopu festivala Dnevi poezije in vina smo v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj gostili 
slovenskega pesnika, pisatelja, dramatika in avtorja radijskih iger, prejemnika 
Prešernove nagrade za življenjsko delo Ferija Lainščka. Pogovor z gostom je vodil dr. 
David Bedrač, pesnik, literarni moderator in profesor slovenščine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prešernov nagrajenec Feri Lainšček je v pogovoru z dr. Davidom Bedračem predstavil tudi ozadje 
nastanka avtobiografskega romana Kurji pastir (foto: Alfonz Zavrnik) 

 

V festivalski program smo 28. avgusta vključili tudi voden ogled knjižnice, ki sta ga 
izvedli Božena Kmetec - Friedl in Darja Plajnšek.  
 
Udeležence sta seznanili z večstoletno zgodovino dvorca Malega gradu ter zgodovino 
razvoja knjižničarstva na Ptujskem ter jim predstavili nekaj izbranih novejših 
bibliografskih izdaj slovenskih založnikov.  
 
Za najmljaše je Liljana Klemenčič pripravila pravljično-poetične urice ter družinam 
prilagojen ogled knjižnice. 
 
 

 Predavanje ddr. Ivana Rihtariča 
 

21. septembra je potekalo predavanje ddr. Ivana Rihtariča, zgodovinarja in 
pomurskega akademika, predsednika Zgodovinskega društva Gornja Radgona, ki je 
predstavil svojo najnovejšo znanstveno monografijo Franc Rihtarič: od resnice do mita 
(2020). Posnetek si je bilo prav tako mogoče ogledati 21. 9. 2021 na YouTube kanalu 
KIPP.   
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Znanstveno monografijo Franc Fihtarič: od resnice do mita, v kateri osvetljuje življenje in delovanje 
zadnjega na smrt obsojenega Slovenca, je predstavil avtor ddr. Ivan Rihtarič (foto: Daniel Šalamon) 

 Fotografska razstava Zlomljena 
 

Prvega oktobra je potekala otvoritev fotografske razstave Zlomljena avtorja Bojana 
Sobočana. Razstava je bila posvečena ženskam, žrtvam nasilja. Razstavo je knjižnica 
izvedla v sodelovanju s Centrom za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z razstavo Zlomljena smo obeležili mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami  

(foto: Melita Zmazek) 
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V kulturnem programu ob otvoritvi razstave so sodelovali člani KUD Vitomarci (foto: Melita Zmazek) 

 
 
 

 Na poti k sebi 
 

V vsakoletnem ciklu Na poti k sebi v ptujski knjižnici ponujamo niz psiholoških 
predavanj, s katerimi želimo ponuditi različne vsebine za različne življenske situacije.  
 
V letu 2021 je predavanja pripravila Melita Kuhar, univerzitetna diplomirana socialna 
pedagoginja. 
 
Predavanja so se odvijala preko spletne platforme Zoom: 

- 6. oktober: Pomen zdravih partnerskih odnosov, 
- 20. oktober: Sočutna vzgoja ter kako razumeti najstnika, 
- 3. november: Odnos do sebe in osebna rast, 
- 17. november: Intimnost in njen pomen zazdrav parnerski odnos.  
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 Zaključek Pikine bralne značke 2020/2021 
 

12. oktobra je v pravljični sobi Branke Jurca v Mladinskem oddelku potekal zaključek 
Pikine bralne značke 2021. Nagrada za pridno branje je bila igrana animacijska 
predstava Buča Debeluča v izvedbi gledališča Pravljičarna.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utrinek z animacijske predstave Buča debeluča (foto: arhiv KIPP) 

 
 

 Potujoča fotografska razstava Natura 2000 in Divja Slovenija: 
Narava povezuje 

 

Od 6. novembra do 28. decembra je v razstavišču knjižnice gostovala potujoča 
fotografska razstava Natura 2000 in Divja Slovenija: Narava povezuje, ki skozi 
avtorske fotografije predstavlja 15 manj znanih rastlinskih in živalskih vrst.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Potujoča razstava Natura 2000 in Divja Slovenija: Narava povezuje (foto: arhiv KIPP) 
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 Predstavitev znanstvene monografije dr. Aleksandra Lorenčiča 
 

10. novembra 2021 je v razstavišču KIPP potekal pogovor o knjigi From dreams of »a 
second Switzerland« to capitalism without of human face. The path of economic 
independence and Slovenian economic transition avtorja dr. Aleksandra Lorenčiča. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na predstavitvi znanstvene monografije dr. Aleksandra Lorenčiča so sodelovali dr. Božo Repe, dr Aleš 
Gabrič ter preko spleta dr. Oto Lutar (foto: Melita Zmazek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrinek s predstavitve znanstvene monografije dr. Aleksandra Lorenčiča (foto: Melita Zmazek) 
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 Teden splošnih knjižnic 15.–20. november 2021 
 

Med 15. in 20. novembrom 2021 knjižnice po vsej Sloveniji praznujejo Teden splošnih 
knjižnic. Dogajanje je bilo pestro tudi v KIPP, in sicer: 

- 15.–20. 11. 2021 smo vsem novim uporabnikom omogočili brezplačen vpis, tudi 
spletni vpis; 

- 15. 11. 2021 je pred Študijskim oddelkom z mediateko bila na ogled razstava O 
bogati zapuščini pisatelja Ivana Potrča; 

- pripravili smo polico z zvočnimi knjigami in priložnostnim darilcem – projekt 
Beremo z ušesi; 

- 18. 11. 2021 je na YouTube kanalu KIPP potekal virtualni literarni večer z 
Jernejem Dirnbekom: Tramp; 

- 6. 11.–28. 12. 2021 je v razstavišču potekala razstava Natura 2000 in Divja 
Slovenija: Narava povezuje. 

 
 

 Virtualni literarni večer z Jernejem Dirnbekom: Tramp 
 

18. novembra je bil v razstavišču knjižnice virtualni literarni večer z Jernejem 
Dirnbekom, avtorjem romana Tramp. Z njim se je pogovarjal Gregor Korošec.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Literarni večer z Jernejem Dirnbekom: Tramp (foto: Daniel Šalamon) 
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 Zaključek Bralne značke za odrasle 2021 
 

V razstavišču knjižnice je 2. decembra potekal zaključek Bralne značke za odrasle 
2021. Gost večera je bil Luka Ovsec, glasbenik in pravljičar, ki se je o branju, glasbi in 
knjigah razgovoril z Liljano Klemenčič. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaključek Bralne značke za odrasle 2021 (foto: arhiv KIPP) 
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 Ogled prestižne izdaje Tisoč in ena noč 
 

Od 6. do 18. decembra 2021 je bila v Študijskem oddelku z mediateko na ogled 
postavljena monografija Tisoč in ena noč, vrhunska knjižna mojstrovina, prva od treh 
knjig integralnega prevoda iz arabskega jezika.  
 
Gre za enega največjih biserov svetovne kulturne dediščine ljudske književnosti, ki 
velja za brezčasni spomenik v knjigi, ki že stoletja navdušuje bralce po vsem svetu in 
je sedaj vključen tudi v našo knjižno zbirko.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vpogled v prestižno izdajo Tisoč in ena noč (foto: arhiv KIPP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vpogled v prestižno izdajo Tisoč in ena noč (foto: arhiv KIPP) 
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 Prostorska instalacija Beseda za besedo Metke Zupanič in 
Lade Cerar 

 
Od 29. decembra 2021 do 8. januarja 2022 si je bilo v razstaviču knjižnice mogoče 
ogledati prostorsko instalacijo Beseda za besedo avtoric Metke Zupanič in Lade Cerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prostorska instalacija Beseda za besedo (foto: Mira Petrovič) 
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19 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 2021 
 

Milena Doberšek 
Bojan Dominc 

Barbara Kancler 
Liljana Klemenčič 

Božena Kmetec - Friedl 
Gregor Korošec 

Luka Gajšek 
Tjaša Mrgole Jukič 

Bojan Petek 
Mira Petrovič 

Darja Plajnšek 
Kristian Radej 

Jožica Vodopivec 
Melita Zmazek 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 

2.17 Katalog razstave 

1. DOMINC, Bojan, KMETEC-FRIEDL, Božena. O bogati zapuščini pisatelja Ivana 
Potrča. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2021. 1 zgibanka [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 
90276611] 

2. DABIČ, Viktorija, KMETEC-FRIEDL, Božena, RITONJA, Miran. Po poti Ivana Potrča 
in Matija Murka. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2021. 1 zgibanka [6] str., ilustr. Ptujske 
kulturne poti. [COBISS.SI-ID 93079811] 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela 

3. MRGOLE JUKIČ, Tjaša. Radio-Tednik Ptuj med slovensko osamosvojitveno vojno. 
Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2021. 38 str., ilustr. ISBN 978-961-93727-8-4. 
[COBISS.SI-ID 66507011] 

4. KANCLER, Barbara. Vloga in pomen zbirk domoznanskega gradiva za okolje : 
primer knjižne zapuščine Franca Ferka v knjižnici Ivana Potrča Potrča Ptuj : pisna 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90276611
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/93079811
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/66507011
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naloga za bibliotekarski izpit. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2021. [5], 39 str., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 57756675] 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

1.01 Izvirni znanstveni članek 

5. PETROVIČ, Mira. Cultures of two worlds: Štefka Cobelj's contribution to the 
establishment of museum collections in Slovenia and Somalia. Collections. dec. 
2021, vol. 17, no. 4, str. 455-477, ilustr. ISSN 2631-9667. 
https://journals.sagepub.com/eprint/R3UN5ASN24YMHR8RECME/full, DOI: 
10.1177/1550190620978220. [COBISS.SI-ID 82406403] 

1.04 Strokovni članek 

6. ZMAZEK, Melita. Kuge, lakote in vojske reši nas, o Gospod!. Kamra : digitalizirana 
kulturna dediščina slovenskih pokrajin. 2021, ilustr. ISSN 2350-5559. 
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/kuge-lakote-in-vojske-resi-nas-o-
gospod.html. [COBISS.SI-ID 57959683] 

7. MRGOLE JUKIČ, Tjaša. Radio-Tednik Ptuj med slovensko osamosvojitveno vojno. 
Kamra : digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. 2021, ilustr. ISSN 2350-
5559. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/radio-tednik-ptuj-med-slovensko-
osamosvojitveno-vojno-3.html. [COBISS.SI-ID 92724227] 

8. MRGOLE JUKIČ, Tjaša. Statistika potujočih knjižnic Slovenije za leto 2020. 
Potujoče novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. dec. 2021, letn. 16, št. 1/2, str. 
6-11, ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 90835459] 

1.05 Poljudni članek 

9. VODOPIVEC, Jožica. 250. obletnica Ludwiga van Beethovna. List iz Markovcev. 
mar. 2021, leto 21, št. 1, str. 7, ilustr. ISSN 1580-3554. [COBISS.SI-ID 54222851] 

10. VODOPIVEC, Jožica. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj se predstavi. List iz Markovcev. 
maj 2021, leto 21, št. 2, str. 19, ilustr.. ISSN 1580-3554. [COBISS.SI-ID 63628291] 

11. PLAJNŠEK, Darja. Novo v knjižni zbirki ptujske knjižnice. List iz Markovcev. maj 
2021, leto 21, št. 2, str. 20, ilustr.. ISSN 1580-3554. [COBISS.SI-ID 63633155] 

12 VODOPIVEC, Jožica. Priložnostne razstave v ptujski knjižnici. List iz Markovcev. 4. 
sep. 2021, leto 21, št. 4, str. 15, ilustr. ISSN 1580-3554. [COBISS.SI-ID 78047747] 

13. MRGOLE JUKIČ, Tjaša. [Uvodnik]. Potujoče novice : časopis Sekcije za potujoče 
knjižnice. dec. 2021, letn. 16, št. 1/2, str. 3, ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 
90836739] 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57756675
https://journals.sagepub.com/eprint/R3UN5ASN24YMHR8RECME/full
https://dx.doi.org/10.1177/1550190620978220
https://dx.doi.org/10.1177/1550190620978220
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/82406403
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/kuge-lakote-in-vojske-resi-nas-o-gospod.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/kuge-lakote-in-vojske-resi-nas-o-gospod.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57959683
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/radio-tednik-ptuj-med-slovensko-osamosvojitveno-vojno-3.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/radio-tednik-ptuj-med-slovensko-osamosvojitveno-vojno-3.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92724227
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90835459
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/54222851
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63628291
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63633155
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/78047747
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90836739
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14. PETEK, Bojan (avtor, fotograf). Na polici bibliobusa ni knjige, kaj pa zdaj?. Potujoče 
novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. dec. 2021, letn. 16, št. 1/2, str. 16-18, 
ilustr. ISSN 1855-1718. [COBISS.SI-ID 90835715] 

15. GAJŠEK, Luka. Prihod bibliobusa v kraj. Potujoče novice : časopis Sekcije za 
potujoče knjižnice. dec. 2021, letn. 16, št. 1/2, str. 29, ilustr. ISSN 1855-1718. 
[COBISS.SI-ID 90836483] 

16. KLEMENČIČ, Liljana. V pesmih je moje življenje. Štajerski tednik. 5. feb. 2021, 
letn. 74, št. 10, str. 13, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 92392707] 

17. KLEMENČIČ, Liljana. Vetrovna bralna značka za odrasle (BZO, 2021). Štajerski 
tednik. 19. mar. 2021, letn. 74, št. 22, str. 13, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 
92425987] 

18. KLEMENČIČ, Liljana. Moj jezik je težek kot slon. Štajerski tednik. 9. jul. 2021, letn. 
74, št. 52, str. 13, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 92365059] 

19. KLEMENČIČ, Liljana. Kako so nastale gosli in druge glasbene. Štajerski tednik. 
23. jul. 2021, letn. 74, št. 56, str. 13, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 92363779] 

20. KLEMENČIČ, Liljana. 793/799. Štajerski tednik. 6. avg. 2021, letn. 74, št. 60, str. 
13, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 92368899] 

21. KLEMENČIČ, Liljana. Poper po pudingu. Štajerski tednik. 20. avg. 2021, letn. 74, 
št. 64, str. 13, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 92370435] 

22. KLEMENČIČ, Liljana. Počitnice samo z očkom. Štajerski tednik. 3. sep. 2021, letn. 
74, št. 68, str. 13, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 92371715] 

23. KLEMENČIČ, Liljana. Srečanja in srečevanja. Štajerski tednik. 1. okt. 2021, letn. 
74, št. 76, str. 13, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 92386819] 

1.22 Intervju 

24. DOBERŠEK, Milena (intervjuvanec), HABJANIČ, Bronja (oseba, ki intervjuva). 
Milena Doberšek, direktorica knjižnice. Ptujčan : glasilo Mestne občine Ptuj. [Tiskana 
izd.]. 28. maj 2021, leto 27, št. 5, str. 16, ilustr. ISSN 1318-8550. [COBISS.SI-ID 
65185539] 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO 

Urednik 

Korošec, Gregor 

25. Dobreknjige.si : slovenske splošne knjižnice priporočamo. KOROŠEC, Gregor 
(urednik 2018-). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; Nova Gorica: Goriška 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90835715
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/90836483
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92392707
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92425987
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92365059
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92363779
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92368899
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92370435
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92371715
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/92386819
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/65185539
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knjižnica Franceta Bevka, [2014]-. ISSN 2591-1104. http://www.dobreknjige.si/ . 
[COBISS.SI-ID 14542641] 

Mrgole Jukič, Tjaša 

26. Potujoče novice : časopis Sekcije za potujoče knjižnice. MRGOLE-JUKIČ, Tjaša 
(urednik 2009-). Ljubljana: ZBDS, Sekcija za potujoče knjižnice, 2006-. ISSN 1855-
1718. [COBISS.SI-ID 5695262] 

Petrovič, Mira 

27. Obrazi slovenskih pokrajin : spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih 
pokrajin in Slovencev po svetu. PETROVIČ, Mira (urednik 2020-). Kranj: Mestna 
knjižnica, 2020-. ISSN 2712-5408. https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/ . 
[COBISS.SI-ID 19859459]  

Radej, Kristian 

28. Letno poročilo ... RADEJ, Kristian (urednik 2010-). Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 
2002-. [COBISS.SI-ID 21067832] 

29. Program dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj : za leto ... RADEJ, Kristian (urednik 
2012-). Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2002-. [COBISS.SI-ID 21068088] 

Zmazek, Melita 

30. 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] 

31. HARTMAN, Manica, ZMAZEK, Melita (urednik). Grad Ormož in njegova oprema. 
Kamra : digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. 2021, 1 spletni vir, ilustr. 
ISSN 2350-5559. hhttps://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/grad-ormoz-in-njegova-
oprema.html [COBISS.SI-ID 89152259] 

32. KAUČIČ, Ana, ZMAZEK, Melita (urednik). Irma Wurmbrand-Georgievits, zadnja 
zasebna lastnica ormoškega gradu. Kamra : digitalizirana kulturna dediščina 
slovenskih pokrajin. 2021, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2350-5559. 
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/irma-wurmbrand-stuppach-zadnja-
zasebna-lastnica-ormoskega-gradu.html [COBISS.SI-ID 78241283] 

33. KORPIČ, Nevenka, ZMAZEK, Melita (urednik). Iz zapuščine dr. Otmarja Majeriča. 
Kamra : digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin. 2021, 1 spletni vir, ilustr. 
ISSN 2350-5559. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/iz-zapuscine-dr-otmarja-
majerica.html [COBISS.SI-ID 64905731] 

 
 

 

http://www.dobreknjige.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14542641
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5695262
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19859459
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21067832
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21068088
http://www.kamra.si/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10971799
hhttps://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/grad-ormoz-in-njegova-oprema.html
hhttps://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/grad-ormoz-in-njegova-oprema.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/89152259
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/irma-wurmbrand-stuppach-zadnja-zasebna-lastnica-ormoskega-gradu.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/irma-wurmbrand-stuppach-zadnja-zasebna-lastnica-ormoskega-gradu.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/78241283
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/iz-zapuscine-dr-otmarja-majerica.html
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/iz-zapuscine-dr-otmarja-majerica.html
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64905731
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20 ZAKLJUČNA OCENA 

Tudi leto 2021 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 2021 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 2021 se je obisk, vezan na izposojo knjižničnega gradiva, glede na preteklo leto 
zelo povečal. Praktično je bil obisk v letu 2021 največji v zadnjih petih letih. Nabavili 
smo nekaj nove tehnične opreme ter sproti servisirali in posodabljali tudi drugo 
opremo. Zaposlenim smo zagotavljali izobraževanje in izpopolnjevanje 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 2022 prinaša nove izzive. Kako se bomo z njimi soočili, pa bomo zapisali v 
poročilu za naslednje leto. 
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21 IZJAVA DIREKTORICE O NOTRANJEM NADZORU 
JAVNIH FINANC 

Na podlagi 27. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) 
izjavljam, da imamo vzpostavljen sistem notranjega nadzora javnih financ, ki deluje, je 
ustrezno vzdrževan ter zagotavlja, da so ustrezno obvladovana vsa tveganja za 
doseganje ciljev, pravilnosti poslovanja in poročanja. 
 
 
 Direktorica: 
 Milena Doberšek 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3657
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2930
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22 ZBIRNE TABELE STATISTIČNIH PODATKOV 

 
ČLANSTVO 
 
 
1. Aktivni člani 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Novi člani 
 

Status Oddelek 2017 2018 2019 2020 2021 

Novi člani Študijski oddelek 641 611 627 473 527 

Mladinski oddelek 437 503 476 251 316 

Potujoča knjižnica 196 213 284 209 226 

Domoznanski oddelek 0 0 0 0 0 

 SKUPAJ 1.274 1.327 1.387 933 1.069 
 

 
 
3. Članstvo po kategorijah v knjižnici 

 

Kategorija članstva 2017 2018 2019 2020 2021 

Zaposleni 2.989 3.196 3.339 3.400 3.351 

Študenti 1.160 1.356 1.418 1.612 1.573 

Srednješolci 1.025 1.390 1.322 1.515 1.412 

Osnovnošolci 4.296 4.568 4.565 5.025 4.833 

Predšolski otroci 1.592 785 737 730 721 

Ostali 838 800 1.196 1.292 1.322 

SKUPAJ        11.900 12.095 12.577 13.574 13.212 

 
 
 
 
 

Status Oddelek 2017 2018 2019 2020 2021 

Aktivni člani Študijski oddelek 6.204 6.267 6.354 7.262 6.802 

Mladinski oddelek 3.981 3.989 4.313 3.941 3.822 

Potujoča knjižnica 1.627 1.767 1.845 2.329 2.539 

Domoznanski oddelek 88 72 65 42 49 

 SKUPAJ 11.900 12.095 12.577 13.574 13.212 
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OBISK V KNJIŽNICI 
 
 
 

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

Oddelek 2017 2018 2019 2020 2021 

Študijski oddelek 103.769 105.523 104.903 102.180 106.510 

Mladinski oddelek 35.357 35.432 41.586 35.104 36.716 

Potujoča knjižnica 12.649 13.619 15.739 17.239 20.741 

Domoznanski oddelek 594 393 495 213 295 

SKUPAJ 152.369 154.967 162.723 154.736 164.262 

 
 
5. Skupni obisk v knjižnici  

 

Skupni obisk v knjižnici 2017 2018 2019 2020 2021 

SKUPAJ 191.131 201.022 220.896 168.655 179.547 

 
 
 

PRIRAST GRADIVA 
 
 
6. Prirast gradiva (enot) po oddelkih 

 

Oddelek 2017 2018 2019 2020 2021 

Študijski oddelek 6.440 6.604 7.457 6.502 7.164 

Mladinski oddelek 1.646 2.042 2.489 1.985 2.377 

Potujoča knjižnica 2.445 2.596 3.274 2.798 3.329 

Domoznanski oddelek 261 280 306 265 323 

SKUPAJ 10.792 11.522 13.526 11.550 13.193 

 
 

7. Prirast gradiva (naslovov) po oddelkih 
 

Oddelek Prirast 2017 Prirast 2018 Prirast 2019 Prirast 2020 Prirast 2021 

Študijski oddelek 4.212 4.251 4.565 3.918 4.338 

Mladinski oddelek 1.093 1.181 1.299 967 1.088 

Potujoča knjižnica 1.613 1.558 1.828 1.479 1.764 

Domoznanski oddelek 219 209 269 184 259 

SKUPAJ 5.270 5.329 5.826 4.759 5.344 
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8. Prirast gradiva (enot) po jezikih 

 

Prirast enot po jezikih Prirast 2017 Prirast 2018 Prirast 2019 Prirast 2020 Prirast 2021 

Slovenski jezik 9.729 10.402 12.135 10.914 12.364 

Angleški jezik 761 753 1.004 380 470 

Nemški jezik 54 76 110 63 117 

Drugi jeziki 248 291 277 193 242 

SKUPAJ 10.792 11.522 13.526 11.550 13.193 

 
 
9. Prirast gradiva (naslovov) po jezikih 

 

Prirast naslovov po jezikih Prirast 2017 Prirast 2018 Prirast 2019 Prirast 2020 Prirast 2021 

Slovenski jezik 4.428 4.423 4.711 4.234 4.616 

Angleški jezik 633 629 815 322 429 

Nemški jezik 46 62 76 51 96 

Drugi jeziki 163 215 224 152 203 

SKUPAJ 5.270 5.329 5.826 4.759 5.344 

 
 

10. Prirast gradiva (enot) po vrstah gradiva in načinu nabave v 2021 
 

 Nakup Obvezni Dar Zamena Stari fond Lastna izdaja SKUPAJ 

Monografsko 10.168 1.544 221 89 6 10 12.038 

Serijsko 247 366 71 0 1 5 690 

Neknjižno 286 84 90 4 1 0 465 

SKUPAJ 10.701 1.994 382 93 8 15 13.193 

 
 

11. Prirast gradiva (naslovi) po vrstah gradiva in načinu nabave v 2021 
 

 Nakup Obvezni Dar Zamena Stari fond Lastna izdaja SKUPAJ 

Monografsko 3.410 1.505 139 80 6 1 5.141 

Serijsko 174 297 59 0 1 2 533 

Neknjižno 200 66 79 4 1 0 350 

SKUPAJ 3.756 1.843 276 83 8 3 5.344 
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ZALOGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 
 
 
 

12. Zaloga gradiva po letih 
 

Zaloga gradiva 2017 2018 2019 2020 2021 

SKUPAJ 353.409 357.870 361.800 363.640 363.197 

 
 
 

TRANSAKCIJE IN IZPOSOJA GRADIVA 
 
 
13. Transakcije v letu 2021 
 

Oddelek Monografske publikacije Neknjižno gradivo Serijske publikacije Drugo SKUPAJ 

Študijski oddelek 588.473 10.171 25.347 14.372 638.363 

Mladinski oddelek 233.687 6.230 1.429 5.509 246.855 

Potujoča knjižnica 143.681 3.805 4.361 39.439 191.286 

Domoznanski oddelek 696 18 1.025 114 1.853 

Druge transakcije (BIBLOS, idr.)  0 0 0 9.314 9.314 

SKUPAJ 966.537 20.224 32.162 68.748 1.087.671 
 

 
 

14. Primerjava transakcij po letih 
 

Oddelek 2017 2018 2019 2020 2021 

Študijski oddelek 675.068 673.053 658.527 601.527 638.363 

Mladinski oddelek 214.328 232.284 256.214 229.098 246.855 

Potujoča knjižnica 83.192 107.777 142.550 153.339 191.286 

Domoznanski oddelek 6.957 9.950 9.661 4.205 1.853 

Druge transakcije (BIBLOS, idr.)  727 678 749 10.853 9.314 

SKUPAJ 980.272 1.023.742 1.067.701 999.022 1.087.671 
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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 265.139 153 9.904 363.167 638.363 

Mladinski oddelek 119.663 25 101 127.066 246.855 

Potujoča knjižnica 77.879 3 191 113.213 191.286 

Domoznanski oddelek 278 601 0 974 1.853 

(BIBLOS, idr.) 0 0 0 9.314 9.314 

SKUPAJ 462.959 782 10.196 613.734 1.087.671 

 
 

16. Primerjava transakcij po kategorijah članov 
 

Kategorija članov 2017 2018 2019 2020 2021 

Zaposleni 292.809 306.630 309.639 303.125 310.446 

Študenti 95.326 96.988 105.189 113.895 121.792 

Srednješolci 55.693 57.641 51.857 50.790 51.793 

Osnovnošolci 162.405 164.923 181.157 180.455 187.684 

Predšolski otroci 58.580 55.725 56.523 51.060 64.566 

Ostali 315.459 341.835 363.336 299.697 351.390 

SKUPAJ 980.272 1.023.742 1.067.701 999.022 1.087.671 

 
 

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 % 

Število 
transakcij 

2021 

 
v % 

0 Splošno 101.105 10,31 78.257 7,64 98.775 9,25 53.451 5,35 50.268 4,62 

1 Filozofija. Psihologija 51.199 5,22 52.879 5,17 57.760 5,41 57.862 5,79 60.697 5,58 

2 Verstva. Teologija 6.933 0,70 6.698 0,65 6.835 0,64 5.771 0,58 6.426 0,59 

3 Družbene vede 69.886 7,13 69.053 6,75 78.153 7,32 65.077 6,51 66.621 6,13 

5 Naravoslovne vede. Matematika 30.170 3,08 28.245 2,76 29.339 2,75 25.984 2,60 28.400 2,61 

6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 91.426 9,33 76.690 7,49 80.184 7,51 64.271 6,43 66.040 6,07 

7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 55.764 5,69 45.111 4,41 51.896 4,86 36.540 3,66 33.943 3,12 

81 Jezikoslovje. Filologija 20.030 2,04 16.159 1,58 14.661 1,37 10.513 1,05 12.127 1,11 

82 Književnost 515.711 52,61 510.835 49,90 554.525 51,94 593.065 59,37 666.987 61,32 

82.0 Liter. teorija, lit. študije in lit. tehnika 3.132 0,32 3.327 0,32 3.145 0,29 2.837 0,28 3.040 0,28 

9 Geografija. Biografija. Zgodovina 32.738 3,34 30.272 2,96 33.307 3,12 26.903 2,69 30.308 2,79 

Drugo 2.178 0,23 106.198 10,37 59.121 5,54 56.748 5,68 62.814 5,78 

SKUPAJ 980.272 100,00 1.023.742 100,00 1.067.701 100,00 999.022 100,00 1.087.671 100,00 
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18. Transakcije leposlovnega in strokovnega knjižničnega gradiva po letih 
 

Vrsta gradiva 2017 v % 2018 v % 2019 v % 2020 v % 2021 v % 

Leposlovje 515.711 52,61 510.835 49,90 554.525 51,94 593.065 59,37 666.987 61,32 

Strokovna literatura 464.561 47,39 406.709 39,73 454.055 42,53 349.209 34,95 357.870 32,90 

Drugo - - 106.198 10,37 59.121 5,53 56.748 5,68 62.814 5,78 

SKUPAJ 980.272 100,00 1.023.742 100,00 1.067.701 100,00 999.022 100,00 1.087.671 100,00 

 
 
19. Transakcije gradiva v slovenskem in v tujih jezikih 

 

Vrsta gradiva 2017 v % 2018 v % 2019 v % 2020 v % 2021 v % 

Slovenski jezik 928.217 94,69 913.745 89,26 956.253 89,56 905.866 90,67 986.741 90,72 

Tuj jezik 52.055 5,31 109.997 10,74 52.168 4,89 36.424 3,65 38.260 3,52 

Drugo - - - - 59.280 5,55 56.732 5,68 62.670 5,76 

SKUPAJ 980.272 100,00 1.023.742 100,00 1.067.701 100,00 999.022 100,00 1.087.671 100,00 

 
 

20. Transakcije knjižnega in neknjižnega gradiva po letih 
 

Vrsta gradiva  2017 v % 2018 v % 2019 v % 2020 v % 2021 v % 

Knjižno gradivo 945.129 96,41 922.632 90,12 973.322 91,16 911.303  91,22 998.699 91,82 

Neknjižno gradivo 35.143 5,59 39.851 3,90 35.421 3,32 22.902 2,29 20.224 1,86 

Drugo 0 0 61.259 5,98 58.958 5,52 64.817 6,49 68.748 6,32 

SKUPAJ 980.272 100,00 1.023.742 100,00 1.067.701 100,00 999.022 100,00 1.087.671 100,00 

 
 
21. Transakcije gradiva za odrasle in mlade po letih 

 

Vrsta gradiva 2017 v % 2018 v % 2019 v % 2020 v % 2021 v % 

Gradivo za odrasle 695.459 70,95 680.015 66,42 691.742 64,79 642.077 64,27 683.617 62,85 

Gradivo za mlade 284.246 28,99 279.834 27,33 316.679 29,66 300.213 30,05 341.384 31,39 

Drugo 567 0,06 63.893 6,25 59.280 5,55 56.732 5,68 62.670 5,76 

SKUPAJ 980.272 100,00 1.023.742 100,00 1.067.701 100,00 999.022 100,00 1.087.671 100,00 
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22. Transakcije na knjigomatu po letih 
 
 

Vrsta transakcije 2017 2018 2019 2020 2021 

Knjigomat − transakcije 4.069 3.111 2.552 521 863 

 
 

23. Zbirna tabela članov, obiska in transakcij 
 

Leto Aktivni člani Novi člani Obisk, vezan na izposojo Transakcije 

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 

2021   13.212  1.069 164.262 1.087.671 

 
 
 

IZLOČANJE – ODPIS GRADIVA 
 
 

24. Izločanje – odpis gradiva po letih 
 

Vrsta gradiva za odpis 2017 2018 2019 2020 2021 

Monografsko gradivo 7.505 6.373 8.721 9.050 12.554 

Serijsko gradivo 521 476 463 457 591 

Neknjižno gradivo 531 296 569 224 578 

SKUPAJ 8.557 7.145 9.753 9.731 13.723 

 
25. Izločanje – odpis gradiva po oddelkih 
 

Oddelek Monografske publikacije Neknjižno gradivo Serijske publikacije SKUPAJ 

Študijski oddelek 5.605 481 521 6.607 

Mladinski oddelek 3.003 35 11 3.049 

Potujoča knjižnica 3.884 61 59 4.004 

Domoznanski oddelek  62 1 0 63 

SKUPAJ 12.554 578 591 13.723 
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STATISTIKA OGLEDOV IN OBDELAV VSEBIN NA SPLETU 
 
 
26. Prikaz obiska spletne strani knjižnice po letih 

 

Leto 2017 2018 2019 2020 2021 

Obisk spletne strani knjižnice 72.014 81.277 70.619 90.098 79.070 

 
 
 

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

Leto 2017 2018 2019 2020 2021 

Uporabniki 689 688 712 485 536 

Prijave v omrežje 19.787 28.079 29.978 37.552 39.897 

 
 

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

Ogledi  2017 2018 2019 2020 2021 

Digitalne zbirke 32.495 46.408 35.845 54.756 61.131 

Novice 31.060 35.273 14.577 19.867 24.014 

MME 28.474 39.861 32.994 50.266 65.293 

Organizacije 1.346 1.998 1.728 3.105 2.684 

Album Slovenije 2.280 567 616 778 997 

SKUPAJ 95.655 124.107 85.760 128.772 154.119 

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

 

Vnos po vrstah gradiva 2017 2018 2019 2020 2021 

Digitalne zbirke 3 3 3 3 5 

Novice 84 100 84 38 53 

MME 229 220 233 190 289 

Album Slovenije 2 0 0 0 0 

Organizacije 0 0 1 0 0 

SKUPAJ 318 323 321 231 383 
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30. Prikaz uporabe digitaliziranega gradiva KIPP na dLib po letih 
 

Vrsta gradiva 2017 2018 2019 2020 2021 

Gradivo KIPP v dLib skupaj 17.936 19.698 19.820 20.466 20.991 

Novo gradivo KIPP v dLib 412 1.762 126 939 525 

Ogled metapodatkov 128.983 203.412 352.955 408.960 1.217.703 

Vpogled v vsebino 275.236 238.456 72.360 109.754 245.400 

 
 
31. Prikaz statistik ogledov gradiva spletnega biografskega leksikona Spodnjepodravci.si oziroma Obrazislovenskihpokrajin.si po letih 
 

Vrsta gradiva 2017 2017 2018 2019 2020* 2021 

Biografska gesla – vsa 467 467 476 481 522 544 

Nova gesla 39 39 9 5 44 32 

Nova gesla SIKORM - - - - - 2 

Ogledi portala v tekočem letu 238.976 238.976 260.839 196.109 34.484* 125.515 
 

*Podatek zajema samo oglede v obdobju 22. 6.–31. 12. 2020, ko so Spodnjepodravci že postali del leksikona Obrazi slovenskih pokrajin. 
 
 
32. Prikaz statistik ogledov v digitalne vsebine v primerjavi s klasičnimi transakcijami 

 

Vrsta gradiva 2018 2019 2020 2021 

dLib 238.456 72.360 109.754 245.400 

Spodnjepodravci / Obrazislovenskihpokrajin 260.839 196.109 34.484 125.515 

Kamra 124.107 85.760 128.772 154.119 

Dobre knjige 19.444 46.715 62.790 72.853 

Ogledi v spletne vsebine – SKUPAJ: 642.846 400.944 335.800 597.887 

Delež od transakcij (v %) 62,80 37,56 33,61 54,97 
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33. Prikaz statistik ogledov video vsebin portala YouTube KIPP in objavljenih v letu 2021 
 

Vrsta videovsebine (posnetek) Datum objave Število ogledov na dan 31. 12. 2021 

Po Južnem Pacifiku 14. 01. 2021 179 

Kurent 3. 2. 2021 662 

Poezija in življenje Neže Maurer 8. 2. 2021 182 

Literarni večer Bralna značka za odrasle 2021 23. 3. 2021 293 

Vroče kompostiranje 8. 4. 2021 145 

Domoznanski večer 2021: Prlekija in Prleki 22. 4. 2021 96 

Virtualni literarni večer: Cajhn 13. 5. 2021 64 

Mednarodni literarno-glasbeni dogodek 2021 1. del 21. 6. 2021 59 

Mednarodni literarno-glasbeni dogodek 2021 2. del 21. 6. 2021 38 

Radio-Tednik Ptuj med slovensko osamosvojitveno vojno 2. 7. 2021 88 

Predavanje ddr. Ivana Rihtariča 21. 9. 2021 206 

Otvoritev fotografske razstave Zlomljena 2021 4. 10. 2021 41 

Na poti k sebi 2021: Pomen zdravih partnerskih odnosov 8. 10. 2021 117 

Na poti k sebi 2021: Sočutna vzgoja ter kako razumeti najstnika 22. 10. 2021 76 

Na poti k sebi 2021: Odnos do sebe in osebna rast 8. 11. 2021 42 

Predstavitev znanstvene monografije dr. Aleksandra Lorenčiča 10. 11. 2021 83 

Jernej Dirnbek: Tramp 18. 11. 2021 76 

Na poti k sebi 2021: Intimnost in njen pomen za zdrav partnerski odnos 19. 11. 2021 46 

Zaključek Bralne značke za odrasle 2021 2. 12. 2021 185 

Bralni razgledi : december 2021 21. 12. 2021 110 

SKUPAJ: 31. 12. 2021 2.788 
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PRILOGA 1: RAČUNOVODSKO POROČILO KIPP ZA LETO 2021 

 
 
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. 2021 do 31. 
12. 2021. 
 
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, 79/19, 10/21in 203/21), 

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 opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l.RS, št.109/07,68/09  
in 137/21), 

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

6. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 153/2021), 

7. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona 
o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 108/13), 

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

9. 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 13/18,195/20-odl.US), 

10. 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, 174/20-ZIPS2122), 

11. 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, 2/17popr. in 80/18,160/20 
12. 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) 

 
 

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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Osnove za izkazovanje računovodskih izkazov 
 
Podatki v računovodskem izkazu temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih 
knjigah, vodenih v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in v uvodu 
navedenimi predpisi. 
 
Upoštevane so temeljne računovodske predpostavke: časovna neomejenost 
poslovanja, dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka. 
 
Pri računovodskih usmeritvah pa so upoštevana osnovna računovodska načela: 
previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost. 
 
 

BILANCA STANJA 
 

SREDSTVA 

 
2021 

 
2020 

  

1.813.774 1.983.874 

 

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 1.813.774 1.983.874 

     - neopredmetena dolgoročna sredstva            

     - opredmetena osnovna sredstva 1.813.774 1.983.874 

 

B) Kratkoročna sredstva 178.364 187.141 

     - denarna sredstva v blagajni 854 779 

     - dobroimetje pri bankah 72.785 98.181 

     - kratkoročne terjatve do kupcev 755 0 

     - dani predujmi 78 0 

     - kratkoročne terjatve do uporabnikov 97.406 83.472 

     - druge kratkoročne terjatve  134 0 

     - aktivne časovne razmejitve 6.352 4.709 

 

AKTIVA SKUPAJ 1.992.138 2.171.015 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SKUPAJ 176.900 198.369 

 

A) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 176.900 198.369 

     - kratkoročne obveznosti do zaposlenih 70.059 62.160 

     - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 51.897 49.104 

     - kratkoročne obveznosti iz poslovanja 11.021 9.856 

     - kratkoročne obveznosti do uporabnikov  718 396 

     - pasivne časovne razmejitve 43.205 76.853 

 

B) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 1.815.238 1.972.646 

     - dolgoročne pasivne časovne razmejitve 137.820 160.183 

     - obveznosti za opred. in neopred. osnovna sredstva 1.675.954 1.810.693 

     - presežek prihodkov nad odhodki 1.464 1.770 

 

PASIVA SKUPAJ 1.992.138 2.171.015 
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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. 2021 znaša 1.815.238 €.  
 
B) Kratkoročna sredstva 
 
Denarna sredstva v blagajni so usklajena s sklepom o višini blagajniškega 
maksimuma, ki znaša 853,76 €.  Dobroimetje pri banki oziroma na žiro računu je imel 
zavod na dan 31. 12. 2021 v višini 72.785,32 €. 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov so terjatve do občin v skladu s pogodbami o 
sofinanciranju dejavnosti, katerih je na dan 31. 12. 2021 bilo 79.349,78 €, in 
kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države za projekt 
Evropski Socialni Sklad 18.000,00€   
 
Druge kratkoročne terjatve v višini 3.905,28€ so terjatve do  ZZZS refundacije boleznin 
in ZRSZ javna dela.  
 
Aktivne časovne razmejitve 2.447,21 € 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 70.059,23 € so obveznosti za plače 
december 2021, ki bodo poravnane 10.1.2022. 
 
Za kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 51.895.86 € velja, da bodo poravnane 
tekom januarja in februarja 2022, odvisno od roka zapadlosti plačila.  
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Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za dohodnino, prispevke in druge prejemke so 
znašale 11.021,12 €.  
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti do 
posrednih uporabnikov in zakladniškega podračuna v znesku 717,92 €.  
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 43.205,47 € so sredstva, ki se prenašajo v 
naslednje leto. To so še ne zapadli računi za plačilo knjižničnega gradiva v znesku 
10.367,85 €.  
 
Uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu 11.189,65 € ter redna delovna uspešnost 
3.647,97€. Izkazujemo tudi kratkoročno odložene prihodke v znesku 18.000,00€ od 
države za projekt ESS.    
      
 
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 137.820 

MO Ptuj  1.675.954 

Presežek prihodkov  1.464 

SKUPAJ: 1.815.238 

 
  
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.  
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Za osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami rednega odpisa, v letu 2021 
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 % 

 
 
Pri obračunu amortizacije je bilo upoštevano navodilo o načinu in stopnjah rednega 
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.  
V letu 2021  je celotna amortizacija znašala 193.432,74 €.  
 
Nakup knjižničnega gradiva je bil v letu 2021 osnovni vir pridobivanja in dopolnjevanja 
knjižničnega gradiva poleg prejetih darov in obveznih izvodov.  
 
V letu 2021 smo prejeli 251.280,00 € za nakup gradiva. Skupaj s prenesenimi sredstvi 
iz leta 2020  v višini 36.582,30 €, je bil znesek razpoložljivih finančnih sredstev v višini 
287.862,30 €. V leto 2022 prenašamo 10.367,58 €.    
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GLAVA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CIRKULANE 2.345 15.139 1,89% 2.629 3,39% 1.728 1,28% 1.967 3,39% 301 3,39% 21.764 2,08% 5.942 3,39% 27.706 11,81 €
DESTRNIK 2.643 17.063 2,13% 2.963 3,83% 1.948 1,44% 2.217 3,83% 339 3,83% 24.530 2,30% 6.697 3,83% 31.227 11,81 €
DORNAVA 2.902 18.734 2,34% 3.254 4,20% 2.139 1,58% 2.434 4,20% 372 4,20% 26.933 2,36% 7.354 4,20% 34.287 11,81 €
GORIŠNICA 4.112 26.546 3,32% 4.610 5,95% 3.030 2,24% 3.449 5,95% 528 5,95% 38.163 3,53% 10.420 5,95% 48.583 11,81 €
HAJDINA 3.879 25.042 3,13% 4.349 5,62% 2.859 2,11% 3.253 5,62% 498 5,62% 36.001 3,39% 9.829 5,62% 45.830 11,81 €
JURŠINCI 2.380 15.365 1,92% 2.668 3,45% 1.754 1,30% 1.996 3,45% 305 3,45% 22.088 2,11% 6.031 3,45% 28.119 11,81 €
KIDRIČEVO 6.541 42.227 5,27% 7.334 9,47% 4.820 3,56% 5.486 9,47% 839 9,47% 60.706 5,78% 16.575 9,47% 77.281 11,81 €
MAJŠPERK 4.056 26.184 3,27% 4.548 5,87% 2.989 2,21% 3.402 5,87% 520 5,87% 37.643 3,60% 10.278 5,87% 47.921 11,81 €
MARKOVCI 4.039 26.075 3,26% 4.529 5,85% 2.976 2,20% 3.387 5,85% 518 5,85% 37.485 3,61% 10.235 5,85% 47.720 11,81 €
PODLEHNIK 1.801 11.627 1,45% 2.019 2,61% 1.327 0,98% 1.510 2,61% 231 2,61% 16.714 1,61% 4.564 2,61% 21.278 11,81 €
MO PTUJ 23.530 489.687 63,13% 26.252 33,90% 114.638 75,12% 19.402 33,90% 2.181 33,90% 652.160 60,02% 59.335 33,90% 711.495 30,24 €
SV. ANDRAŽ 1.180 7.617 0,95% 1.323 1,71% 870 0,64% 990 1,71% 151 1,71% 10.951 1,07% 2.990 1,71% 13.941 11,81 €
TRNOVSKA VAS 1.366 8.819 1,10% 1.531 1,98% 1.007 0,74% 1.146 1,98% 175 1,98% 12.678 1,21% 3.461 1,98% 16.139 11,81 €
VIDEM 5.625 36.313 4,54% 6.307 8,14% 4.145 3,07% 4.718 8,14% 722 8,14% 52.205 4,92% 14.254 8,14% 66.459 11,81 €
ZAVRČ 1.479 9.548 1,19% 1.658 2,14% 1.090 0,81% 1.240 2,14% 190 2,14% 13.726 1,26% 3.748 2,14% 17.474 11,81 €
ŽETALE 1.309 8.450 1,06% 1.468 1,90% 964 0,71% 1.098 1,90% 168 1,90% 12.148 1,16% 3.317 1,90% 15.465 11,81 €

SKUPAJ : 69.187 784.436 100% 77.442 100% 148.284 100% 57.695 100% 8.038 100% 1.075.895 100% 175.030 100% 1.250.925

MK-OOK 60.000 4.781 64.781 8.000 72.781
KOHEZIJSKI SKLAD 11.250 11.250 11.250
MK-GRADIVO 0 67.667 67.667
JAVNA DELA 15.400 15.400 15.400
LASTNI PRIH. 13.000 15.000 29.000 57.000 57.000

VSI SKUPAJ 884.086 77.442 163.284 91.476 8.038 1.224.326 250.697 1.475.023

USKLADITEV - DOPOLNITEV FINANČNEGA NAČRTA 2021   dne  31.12.2021

884.086 77.442 148.284 99.476 8.038 1.224.326 250.697 1.475.023

EU SOCIALNI SKLAD 24.000
MK-IKT OPREMA 1.050
COVID DODATEK 42.444

1.542.517

Kriterij delitve po področjih dela

       Razdelitev po financerjih 2021 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 DOLOČENIH UPORABNIKOV 

KNJIŽNICE IVANA POTRČA PTUJ 1.1.2021 - 31.12.2021  
     

 

  

1 2 3     

Realizacija 
2021 

Uskl fin. 
plan  Realizacija 

2020 
Indeks 

1/2 
Indeks    

1/3 
2021 

PRIHODKI           

PRIHODKI OBČIN 1.250.925 1.250.925 1.203.149 100,00 105,04 

Ptuj                                                               711.495 711.495 683.652 100,00 104,07 

Cirkulane 27.706 27.706 27.033 100 102,49 

Destrnik 31.227 31.227 29.919 100 104,37 

Dornava                           34.287 34.287 30.652 100 111,86 

Gorišnica 48.583 48.583 45.892 100 105,86 

Hajdina 45.830 45.830 43.991 100 104,18 

Juršinci 28.119 28.119 27.366 100 102,75 

Kidričevo 77.281 77.281 75.078 100 102,93 

Majšperk 47.921 47.921 46.773 100 102,45 

Markovci 47.720 47.720 46.956 100 101,63 

Podlehnik 21.278 21.278 20.873 100 101,94 

Sveti Andraž 13.941 13.941 13.946 100 99,96 

Trnovska vas 16.139 16.139 15.755 100 102,44 

Videm 66.459 66.459 63.890 100 104,02 

Zavrč 17.474 17.474 16.328 100 107,02 

Žetale 15.465 15.465 15.045 100 102,79 

           

 

JAVNA DELA OBČINE 6.053 6.468 5.918 93,58 102,28 

Javna dela občine 6.053 6.468 5.918     

JAVNA DELA ZAVOD ZA 
ZAPOSLOVANJE 

7.221 8.932 7.674 80,84 94,10 

Javna dela Zavod za zaposlovanje 7.221 8.932 7.674     

           

SREDSTVA MK ZA PROJEKTE 198.100 219.192 144.764 90,74 137,39 

Sredstva MK za OOK 72.781 72.781 71.979 100,00 101,11 

Sredstva MK za ESS 15.208 36.300 15.000 44,08 106,67 

Sredstva iz državnega prorač. za 
delo v rizičnih razmerah 

42.444 42.444   100,00 0,00 

Sredstva MK za knjižno gradivo  67.667 67.667 57.785 100,00 117,10 
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LASTNI PRIHODKI 57.638 57.000 53.680 101,12 107,37 

Prihodki od fotokopij 380 774 302 49,10 125,83 

Prihodki od članarin 35.572 35.225 33.329 100,99 106,73 

Prihodki od opominov      9.965 10.535 9.700 94,59 102,73 

Prihodki od zamudnin 6.834 8.434 5.777 81,03 118,30 

Prihodki od medknjižnične izposoje 874 831 777 105,17 112,48 

Prihodki od članskih izkaznic 0 65 2 0,00 0,00 

Drugi prihodki 4.013 1.136 3.793 353,26 105,80 

  

IZREDNI PRIHODKI 43.205   31.217     

PČR-Pasivne čas. razmejitve 43.205   31.217     

          

PRIHODKI SKUPAJ 1.563.142 1.542.517 1.383.968 101,34 112,95 

 
 
  

          

ODHODKI 1 2 3 
Indeks              

1/2      
Indeks              

1/3        Realizacija 
2021 

Uskl fin. 
plan Realizacija 

2020 
PLAČE IN OSEBNI PREJEMKI 2021     

  982.743 987.640 929.691 99,50 105,71 

Bruto plače redno zaposleni 756.241 759.374 710.592 99,59 106,42 

Bruto plače javna dela 9.767 10.200 10.319 95,75 94,65 

Regres redno zaposleni in javna dela 36.199 34.814 32.661 103,98 110,83 

Prevoz na delo redno zaposlenih 13.007 12.541 11.199 103,72 116,15 

Prehrana redno zaposlenih 29.707 32.209 26.847 92,23 110,65 

Jubilejne nagrade / odpravnine 289 289 11.668 99,92 2,47 

Prehrana javna dela 636 1.843 712 34,51 89,33 

Prevoz javna dela 246 1.188 433 20,71 56,81 

Prispevki redno zaposlenih 120.622 117.758 109.890 102,43 109,77 

Prispevki javna dela 1.699 3.934 1.812 43,18 93,76 

Premije KAD 14.330 13.490 13.558 106,23 105,69 
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SPLOŠNI  MATERIALNI STROŠKI 166.774 157.297 127.568 106,02 130,73 

Voda, odvoz smeti, komunalne 
storitve 

3.231 3.173 3.324 101,83 97,20 

Stroški ogrevanja 24.627 25.305 19.393 97,32 126,99 

Električna energija 8.004 12.305 9.026 65,05 88,68 

Stroški vzdrževanja objekta 36.392 26.665 25.482 136,48 142,81 

Varovanje objekta 5.047 4.992 5.615 101,10 89,88 

Storitve čiščenja 58.731 55.200 41.571 106,40 141,28 

Zavarovanje vozil in opreme 7.736 7.900 7.327 97,92 105,58 

Stavbno zemljišče 3.273 3.273 3.281 100,00 99,76 

Čistilni material,  zaščitne maske in 
zaščit. sredstva  

9.750 8.574 9.264 113,72 105,25 

Programska oprema za računalnike 9.983 9.910 3.285 100,74 303,90 

 

PROGRAMSKI  MATERIALNI 
STROŠKI 

95.915 98.071 85.278 97,70 112,36 

Poštnina, telefon 9.245 8.588 8.026 107,65 115,19 

Stroški prireditev 4.973 4.875 2.634 81,50 150,84 

Oprema knjižnega gradiva (folije, 
nalepke, ) 

6.704 7.154 7.029 93,71 95,38 

Dostop do elektronskih virov-baze  27.882 24.921 21.890 111,88 127,37 

Vzdrževanje računalnikov in kom. 
opreme 

3.813 7.100 7.245 53,70 52,63 

Strokovno izobraževanje 3.255 3.570 1.588 91,18 204,97 

Dnevnice, potni stroški, kilometrine 1.025 1.200 884 85,42 115,95 

Študentsko delo in avtorski honorar   200 150 0,00 0,00 

Drugi stroški 17.595 18.038 8.700 102,53 212,59 

Stroški publikacij, prevajalske storitve  666 1.020 1.387 65,29 48,02 

Stroški serijskih publikacij 18.009 17.705 16.629 101,72 108,30 

Restavriranje knjig     5.357 0,00 0,00 

Stroški digitalizacije 2.748 3.700 3.759 74,27 73,10 

 

AMORTIZACIJA 31.493 15.220 10.271     

KNJIŽNIČNO GRADIVO 231.604 250.697 197.577     

DELOVANJE BIBLIOBUSA 10.258 8.860 9.348     

INVESTICIJSKI ODHODKI  42.891 24.732 39.180     

      16.716     

  

ODHODKI SKUPAJ 1.561.678 1.542.517 1.382.197     

  

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI: 

1.464       
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Pojasnila prihodki 
 
Celotni prihodki skupaj so dosegli 1.563.142,07€. 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. Skupni odhodki dosegajo1.561.677,59 €. 
 
Pojasnila stroški dela 
 
Stroški dela so v letu 2021 za 37 zaposlenih znašali 982.743,36 € in predstavljajo v 
strukturi vseh odhodkov 62,93 %. Število zaposlenih se je povečalo, saj sta v letu 2021 
dve delavki v bolniškem staležu in se bo nadaljeval v materinski dopust. Nadomestili 
smo ju z začasno zaposlitvijo do njune vrnitve. 
 
Prijavili smo se tudi na razpis projekta s Knjižnico do priložnosti pri Ministrstvu za 
kulturo. V oktobru 2021 smo tako za določen čas zaposlili dve sodelavki.     
 
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 2021 
 
Obveznost za davek iz dohodka iz dejavnosti za leto 2021 znaša 183,53 €. 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.  
 
Kot davčno olajšavo smo upoštevali zaposlitev invalida. Zaradi spremenjene 
zakonodaje v letu 2020 se olajšava upošteva le v določenem dovoljenem deležu, zato 
imamo v letu 2021 obveznost do države v znesku 183,53€.  
 
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. 
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POSLOVNI IZID   
 
Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna in znaša 1.464,48 €. 
 
 
NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2021 
 
Nabavljena je bila naslednja oprema v skupni vrednosti 21.082,65 € 
    

 
 
Oprema je bila nabavljena iz načrtovanih lastnih sredstev ter sredstev Mestne Občine 
Ptuj, vseh občin ustanoviteljic in pogodbenic. 
 
Številka:   132/2022 
Na Ptuju, 15.2.2022 
 
 
Računovodsko poročilo pripravila:  Direktorica: 
Biserka Ciglar Milena Doberšek 

 
 
 

Žig: 
 
 

Oprema Znesek (v €) 

SVETILA LEDGO  2X600  506,73 

SVETILA LEDGO  2X600  506,73 

USMERJEVALNIK ASUS 4G-LTE AC68U 230,00 

RAČUNALNIK PRENOSNIK HP PROBOOK 470G7 858,31 

TABLIČNI RAČUNALNIK SAMSUNG GALAXYS TAB 382,10 

LICENCE OFFICEPROPLUS 2019 SNGL OLP 191,90 

BETONSKI KOŠ ZA ODPADKE LIXO 75 L  329,87 

BETONSKI KOŠ ZA ODPADKE LIXO 75 L  329,87 

BETONSKI KOŠ ZA ODPADKE LIXO 75 L  329,87 

KNJIŽNI REGAL  1.041,88 

RAČUNALNIK PRENOSNIK HP 470 G8 I5 1135G7 967,78 

TABLIČNI RAČUNALNIK LENOVO IDEAPAD 315,00 

OMARA ZA RAČUNALNIK IN KOMPONENTE 3.372,69 

VISEČA OMARA Z DEBELIMI STRANICAMI 2.047,29 

VISEČA OMARA Z DEBELIMI STRANICAMI 2.047,29 

RAČUNALNIK PRENOSNIK HP 470 G8 I5 1135G7 954,45 

RAČUNALNIK PRENOSNIK HP 470 G8 I5 1135G7 954,45 

RAČUNALNIK PRENOSNIK HP 470 G8 I5 1135G7 954,45 

MS OFFICEPROPLUS 2021 LTSC EDUCATIONAL 220,21 

MS OFFICEPROPLUS 2021 LTSC EDUCATIONAL 330,31 

ČITALEC RFID DIALOC ID HF 1.116,67 

DEZINFEKCIJSKA OMARA ULTRACLEAN CUBE 1.854,00 

DODATNA OMARA K DEZINFEKCIJSKI OMARI 390,80 

KLIMA MSZ/MUZ MITSUBISCHI 850,00 
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PRILOGA 2: SKLEP SVETA ZAVODA KIPP 
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