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Predstavitev Knjižnice dr. Toneta Pretnarja 
 
Začetki knjižničarske dejavnosti  v Tržiču segajo v leto 1863, ko je takratni kaplan Jurij Drnovšek 
ustanovil prvo knjižnico s slovenskimi knjigami na tem področju. Do leta 1961 je  pod okriljem 
Delavsko prosvetnega društva Svoboda, v prostorih na Partizanski ulici št. 4 delovala Ljudska 
knjižnica. 
 
20. junija 1961 je Občinski ljudski odbor Tržič z odločbo št. 02-09-13/1-61 ustanovil Občinsko ljudsko 
knjižnico Tržič ter z aktom o ustanovitvi določil tudi njene naloge.  
 
Knjižnica je dobila svoje prostore v občinski stavbi na Trgu svobode 18. S sklepom št. 022-3/62-2 z 
dne 18. 2. 1965 je bila občinska ljudska knjižnica imenovana za matično knjižnico. V knjižnici je prva 
leta delala ena strokovna delavka. Kasneje se je število zaposlenih povečalo na tri delavce. 
 
9. 4. 1974 je skupščina občine Tržič izdala odločbo št. 022-01/74-2, s katero je bil ustanovljen Zavod 
za kulturo in izobraževanje Tržič, ki je združil Delavsko univerzo, Tržiški muzej in  Občinsko ljudsko 
knjižnico v eno delovno organizacijo  
 
Decembra 1977 se je knjižnica iz občinske stavbe preselila v Dom družbenih dejavnosti na Balos 4. 
 
Leta 1993 se je Tržiška knjižnica preimenovala v Knjižnico dr. Toneta Pretnarja.  
 
Od  marca 2000  deluje  knjižnica  kot samostojni javni zavod. 
 
Na podlagi  
- 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94-odl US, 8/96 in 36/00),  
- 20. in 73. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 81/01 in 96/02),  
- 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) 
- in 16. člena statuta Občine Tržič   
je Občinski svet  Občine Tržič na 5. seji  dne 26. 6.2003 sprejel O D L O K o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (Uradni list RS, št. 73/03) in s tem uskladil ustanovitveni akt  z 
novo zakonodajo. 
 
 
Knjižnična dejavnost – poslanstvo in vizija 
 
Vsebinski okvir dela splošne knjižnice je določen v 2. in 16. členu Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS 
87/2001), v podzakonskih aktih, v Standardih za splošne knjižnice (sprejetih 21. aprila 2005), v 
Projekciji razvoja knjižnice in knjižnične dejavnosti v Tržiču 2005-2015.  

 
Poslanstvo: Osnovna naloga Knjižnice dr. Toneta Pretnarja kot splošne knjižnice je, da zbira, hrani, 
obdeluje in daje na razpolago knjižnično gradivo. Namenjena je splošnemu izobraževanju, 
informiranju, razširjanju znanstvenih spoznanj, kulturni vzgoji in delovanju ter zadovoljevanju kulturnih 
potreb občanov. 
 
Knjižnica je povezana v enoten knjižnično informacijski sistem - je članica COBISS-a in kot taka 
posreduje aktualne informacije iz lastnega fonda in obenem informacije o dostopnosti gradiva v  vseh 
slovenskih knjižnicah. Svojim članom in drugim obiskovalcem knjižnice omogoča  iskanje po internetu. 
 
Knjižnica ima razvito medknjižnično izposojo, s katero svojim bralcem priskrbi gradiva, ki jih sama 
nima, iz drugih knjižnic. 
 
V Bistrici ima premično zbirko knjig v Domu Petra Uzarja, manjše zaselke pa že od leta 1975  obiskuje 
potujoča knjižnica - mini bibliobus. 
 
Svoje naloge izvršuje v teh oblikah: 
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- interno delo s knjižničnim gradivom (nabava,  vnos v lokalno bazo podatkov in istočasno v 
vzajemni katalog vseh slovenskih knjižnic - Cobiss, oprema gradiva, urejanje periodike, 
pospravljanje gradiva, odpisovanje in izločanje gradiva...), 

- izposoja gradiva (v matični knjižnici - izposoja na dom in prezenčna izposoja, v premični zbirki 
v Domu Petra Uzarja v Bistrici, v bibliobusu, obisk bralcev na njihovem domu), 

- medbibliotečna izposoja,  
- literarna srečanja, predstavitve knjig in razstave, delavnice, predavanja, 
- bibliopedagoško delo (vrtec, razred na obisku, ure pravljic, počitniške delavnice,  knjižni kviz, 

knjižnica na obisku), 
- matična dejavnost - sodelovanje s šolskimi knjižničarji in drugimi učitelji in z vzgojiteljicami pri 

različnih akcijah, 
- domoznanska dejavnost – večino domoznanskega gradiva obdela sama in tako gradi 

posebno domoznansko zbirko, ki je tudi prostorsko ločena od zbirk v prostem pristopu, 
publiciranje, založništvo, namizno založništvo (zaposleni prispevajo članke v lokalna in 
občasno v strokovna glasila), 

- mentorsko delo (pri izdelavi seminarskih, diplomskih nalog, pri obvezni praksi študentov 
bibliotekarstva), 

- stiki z javnostmi (obveščanje medijev o vsem dogajanju v knjižnici) 
- sodelovanje z drugimi inštitucijami (z drugimi knjižnicami po Sloveniji, z založbami, s šolami, 

vrtci,  Centrom za socialno delo, Varstveno delovnim centrom Kranj – enoto Tržič, Društvom 
diabetikov Tržič, Klubom tržiških študentov, ZKO, z Društvom slovensko poljskega prijateljstva 
...), 

- permanentno izobraževanje zaposlenih (usposabljanja za sistem Cobiss, za bibliopedagoško 
delo z otroki, drugo strokovno izobraževanje ...), 

- izobraževanje uporabnikov. 
 
Javni zavod Knjižnica dr. Toneta Pretnarja se v tržiškem prostoru razlikuje od ostalih ponudnikov 
kulturnih dobrin po: 

- svoji obsežni ZBIRKI, 
- IZPOSOJI  tega gradiva 
- VSEM občanom, 
- svoji ODPRTOSTI oz. DOSTOPNOSTI 50 ur na teden v matični knjižnici ter dodatno v Domu 

Petra Uzarja in vsak drugi teden na 22. postajališčih bibliobusa, 
- zaposleni imajo strokovno (profesionalno) ZNANJE. 

 
Vizija: S strokovnim delom, kakovostno knjižnično zbirko in storitvami želi Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja pozitivno vplivati na uporabnike knjižnice oziroma občane Tržiča, jih osveščati in v družbi 
širiti humane  vrednote ter tako prispevati k izboljšanju kakovosti življenja. 
 
Merljivost ciljev 
 
Parametri za spremljanje doseganja ciljev obiska, izposoje, članstva … so statistike, pridobljene iz 

programa cobiss2 in cobiss3 (STA 801 IN STA 802, STA 050 IN STA 059, STA 547, STA 069 …) 

 
Rezultati se številčno, v odstotkih in indeksih primerjajo glede na plan in na realizacijo tekočega leta 
ter primerjalno z dvema preteklima letoma. 
 
Knjižnica je zavezana k oddaji (vsakoletnih) poročil: 

- januar - Poročilo o izvedenem nakupu/prirastu gradiva na Ministrstvo za kulturo, zdaj MIZKŠ, 
- januar – Poročilo o izvajanju programa javnih del na ZZZ RS, 
- januar/februar – Letno poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela – računovodski in 

programski del  Svetu zavoda, ustanovitelju Občini Tržič, AJPES, 
- marec – Meritve o delu slovenskih knjižnic na Center za razvoj knjižnic (CEZAR) v NUK, 
- marec – Poročilo o delu slovenskih potujočih knjižnic Sekciji za potujoče knjižnice pri ZBDS, 
- september – Meritve izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 

(RAZVID) v NUK.  
 
Vodstvo knjižnice  in organi upravljanja 
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Knjižnico od 18. decembra 2010 vodi direktorica Marinka Kenk-Tomazin, univ. dipl. bibliotekarka, ki 
opravlja naloge poslovnega in strokovnega direktorja knjižnice. 
 

Svet knjižnice v novi sestavi (2011-2015). Člani sveta so: 

 
predstavniki zaposlenih delavcev: 
Špela JERALA,  
Valerija RANT TIŠLER,  
Andreja ŠTEFE; 
 
predstavniki strokovne in zainteresirane javnosti: 
Tanja AHAČIČ, 
Hermina KRESE DOLINAR, 
Franc ROZMAN; 
 
predstavniki ustanovitelja: 
Marija  FRANTAR, 
Nevenka KASTELIC RUPAR, 
Marija ŠIMENKO VODNJOV. 
 
 
Pravne podlage  
(zakonske, pravne in vsebinske podlage kot izhodišča za delovanje zavoda) 

 
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/91,8/96),  
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS /2002),  
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS št. 87 z dne 8. 11. 2001),  
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS št. 29 z dne 21.3.2003),  
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS št. 73 z dne 

29. 7. 2003),  
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 

kot javne službe (Ur.l. RS, št. 70/2008),  
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l.. RS št. 88 z dne 11. 9. 2003), Uredba o 

metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju 
kulture (Ur. l. RS 100/2003, 17. 10. 2003),  

- Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. l. RS 10572003, 29. 10),   
- Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21. april 2005), 

(Standardi),   
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (148. in 153. člen, Ur.l. RS št. 217/95,  
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS 40/2012),  
- Izhodišča Priprava finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za pripravo 

proračuna Občine Tržič za leti 2013 in 2014. 
 
Akti knjižnice 
 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
- Pravilnik o računovodstvu 
- Pravilnih o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov 
- Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva 
- Katalog osebnih podatkov knjižnice dr. Toneta Pretnarja 
- Navodila za oddajo javnega naročila po enostavnem postopku in postopku zbiranja ponudb z 

dokumentacijo (2008) 
- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva  
- Pravilnik o popisu 
- Izjava o varnosti z oceno tveganja 
- Požarni red 
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja 
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Knjižnica dr. Toneta Pretnarja 
- Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov predstavnikov delavcev v svet zavoda  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3046


Letno poslovno poročilo KdrTP za 2012                                                                                      5 
 

- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 
- Pravilnik o razporejanju in evidentiranju delovnega časa 
- Navodilo za brisanje neaktivnih članov 

POROČILO O DELU KNJIŽNICE DR. TONETA  PRETNARJA V LETU 2012  
  
 
1  Knjižnično gradivo 
 
1.1 Obseg knjižničnega gradiva: stanje 31.12.2012 (celotna evidentirana zaloga gradiva - knjižnična 

zbirka, nastajajoča skozi vsa leta - zmanjšana za evidentiran celoten odpis)  71.204 enot (STA 
059)  

 

Gradivo odrasli otroci skupaj 

monograf. 
publikacije 

knjižno 43.166 19.448 62.614 

neknjižno 3.854 2.044 5.898 

 skupaj 47.020 21.492 68.512 

serijske 
publikacije 

knjižno           2.263   305   2.568  

neknjižno 67 0 67 

 skupaj 2.330 305 2.635 

drugo 
gradivo 

knjižno          6    5         11      

neknjižno 30 16 46 

 skupaj 36 21 57 

skupaj 
knjižno     45.435          19.758         65.193        

neknjižno 3.951 2.060 6.011 

SKUPAJ  49.386 21.818 71.204 

 
Po Standardih za splošne knjižnice (sprejel Nacionalni svet za knjižnično dejavnost RS za obdobje od 
1. maja 2005 do 30. aprila 2015) mora biti  gradivo zastopano v razmerju 70 % za odrasle in 30 % za 
otroke. Razmerje v zbirki na dan 31. 12. 2012 je 69,35 % za odrasle : 30,64 % za otroke in pomeni, da 
je skoraj idealno. 
 
Obseg zbirke na prebivalca (15.174 prebivalcev) je 4,69 enote, od tega 4,3 enote knjižnega gradiva in 
0,4 neknjižnega, kar ustreza standardom. 
 
 
1.2  Prirast knjižničnega gradiva v letu 2012 (STA 069) 
 

Gradivo odrasli otroci skupaj 

monograf. 
publikacije 

knjižno 1.745 666 2.411 

neknjižno 323 151 474 

 skupaj 2.068 817 2.885 

serijske 
publikacije 

knjižno 159 17    177   

neknjižno 21 0 21 

 skupaj             180 17 198 

drugo gradivo 
knjižno          0    0        0      

neknjižno 12 0 12 

 skupaj 
12 0 

                                      
12 

skupaj 

knjižno 1.904     684          2.588        

neknjižno 
                                   

356 151 507 

SKUPAJ  2.260     835          3.095        

 
 
Prirast je 3.095 izvodov, po naslovih pa 2.597. To pomeni, da  naslovi nastopajo v razmerju 1,19 
izvoda - skoraj vse gradivo je le v enem izvodu. 
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1.3 Prirast  gradiva po načinu pridobitve (STA 054) 
 

Gradivo nakup 
nakup 
subvencija dar 

stara 
zaloga 
(drugo) skupaj 

monograf. knjižno 1.721 456 189 45 2411 

publikacije neknjižno 434 8 32 0 474 

  skupaj 2155 464 221 45 2885 

serijske  knjižno 108 0 64 5 177 

publikacije neknjižno 19 0 2 0 21 

  skupaj 127 0 66 5 198 

drugo  knjižno 0 0 0 0 0 

gradivo neknjižno 1 0 11 0 12 

  skupaj 1 0 11 0 12 

skupaj 

knjižno 1.829 456 253 50 2588 

neknjižno 454 8 45 0 507 

SKUPAJ   2283 464                 298               50 3.095 

 
 

leto na 1000 prebivalcev 

2006 200 enot 

2007 206 enot 

2008 214 enot 

2009 220 enot 

2010 229 enot 

2011 236 enot 

2012 245 enot 

2013 255 enot 

2014 265 enot 
2015 275 enot 

 
Nakup: Če naj bi sledili Projekciji razvoja knjižnične dejavnosti v občini Tržič (v zgornji tabeli), bi morali 
v letu 2012 kupiti 3.752 enot gradiva (preračunano na 15.313 prebivalcev).  
Zaradi uskladitve finančnega plana z Občino Tržič smo v razpisu na Ministrstvu načrtovali nakup 3.292 
enot gradiva (215 na 1.000 prebivalcev). Finančno je načrt nakupa ostal na ravni leta 2010, obenem je  
načrtovana in realizirana povprečna cena na enoto gradiva vse višja in tako je načrt nakupa po številu 
enot na ravni leta 2008. 
Letni načrt nakupa gradiva za leto 2012 je  bil dosegljiv na domači strani knjižnice. 
Občina je za nakup gradiva nakazala 100 % načrtovanih sredstev, Ministrstvo za kulturo pa           
48,63 % (leta 2011 še 63,65 %). V celoti so bila sredstva za nakup gradiva realizirana v 74,32 %  
(2011 pa 82,27 %). Posledično je bil nakup realiziran v 83,44 % (2747 enot), k čemur je pripomogla 
nižja povprečna cena na enoto nabavljenega gradiva. Načrtovana  22,49 €, dosežena  20,04  €. 
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    1.4 Odpis knjižničnega gradiva v letu 2012 

  SPLOŠNI ODDELEK -1033 

    

PIONIRSKI ODDELEK -280 

    

NEKNJIŽNO -232 

    

BIBLIOBUS -155 

    

KNJIGE, cd, dvd -1700 

    

SERIJE (časniki, časopisi) -100 

    

SKUPAJ -1800 

 
V okviru Projekcije razvoja knjižnične dejavnosti v Tržiču je zapisano tudi oblikovanje zaloge 
knjižničnega gradiva glede na sprejete standarde. Po usmeritvah v sprejeti projekciji mora knjižnica 
vsako leto odpisati med 1800 in 1900 enot gradiva. Odpis se tudi finančno ovrednoti.  
Načrtovan odpis 1.800 enot za 2012 je bil  tudi dosežen. 
 
Primerjava:  
 

LETO število odpisanih 
enot / izvodov 
 

2009 
 

2.442 

2010 
 

2.047 

2011 2.381 
 

2012  
 

1.800 
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PRIDOBLJENO 
2012 

ODPISANO  
2012  

PRIRAST  
v zbirki  

SPLOŠNI ODDELEK 1512 -1.033 479 

        

PIONIRSKI ODDELEK 625 -280 345 

        

NEKNJIŽNO GRADIVO 481 -232 249 

        

BIBLIOBUS 303 -155 148 

        

SERIJSKE 
PUBLIKACIJE  174 -100 74 

  3095 -1.800 1295 

 
 

 

     

 
 

    

     

     

     

     

    

 
 
 
 
 
 
 
 

     

      
 
Načrtovan prirast je bil 702 enoti, dosežen 1.295, načrtovan obseg zbirke 70.608 enot, 
doseženih 71.204. Razlika nastaja, ker se drugih virov pridobivanja gradiva ob načrtovanem 
nakupu ne da natančno predvideti. 
 
 

 
2  Obisk, izposoja, člani  in uporabniki knjižnice 
 
2.1 Obisk 
 
V letu 2012 je bilo planiranih 54.714 obiskov knjižnice (47.124 za izposojo gradiva in na prireditvah, 
7590 obiskovalcev domače strani). 
 
Realizacija je  64.327 obiskovalcev knjižnice  (50.397 za izposojo in na prireditvah, 11.304 
obiskovalcev domače strani, ter 2.626 obisk preko COBISS OPACa). Obisk domače strani se je zelo 
povečal: v  preteklih letih so domačo stran urejali v Ljubljani, sedaj jo sami dopolnjujemo  tedensko, 
tudi dnevno z vsem tekočim dogajanjem in obvestili. Indeks 2011/2012 je 108,86. 
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OBISK 2012 
  

    STA 602  / fizični obisk / po kategorijah članov 

c, f, nd, o, p, r 
   izposoja, vračilo, nov datum vrnitve, naročilo, podaljšanje, rezervacija 

    

 

FIZIČNI OBISK 
SKUPAJ Odrasli  

Otroci  
predšolski in OŠ 

S  34.123 24.974 9.149 

BIB 2.786 1.712 1.074 

DPU 502 502   

 
37.411 27.188 10.223 

  
72,67% 27,33% 

    STA 602   
   v, vi - obisk interneta 

  

    

 
SKUPAJ  odrasli otroci 

S 1.396 1.089 307 

BIB 573 342 231 

DPU 3 3   

 
1.972 1.434 538 

  
73% 27% 

    STA 602  / obisk čitalnica  
  

    

 
SKUPAJ  odrasli otroci 

S 6.157 4.435 1.722 

 
6.157 4.435 1.722 

    
FIZIČNI OBISK  za izposojo, obisk interneta, čitalnice in prireditev   

  
  

  

  SKUPAJ  odrasli otroci 

ČITALNICA 6.157 4.435 1.722 

c,f,nd,o, p,r 37.411 27.188 10.223 

  43.568 31.623 11.945 

plus mki, slepi 128 128   

plus prireditve 4.729 2.153 2.576 

  48.425 33.904 14.521 

plus v*,vi 1.972 1.434 538 

SKUPAJ  50.397 35.338 15.059 

  brez opaca in domače strani   



Letno poslovno poročilo KdrTP za 2012                                                                                      10 
 

 
 

2.1.1  Primerjava obisk 2012/2011 
 

2012/2011 obisk 12 obisk 11 indeks 

O* via OPAC 2.626 2.288 114,77 

splošni  in pionirski odd 34.123 32.612 104,63 

čitalnica 6.157 5.883 104,66 

Bistrica DPU 502 312 160,9 

potujoča knjižnica 2.786 2.748 101,38 

v, vi INTERNET 1.972 1.955 100,87 

ostalo: prireditve, 
delavnice 4.729 4.262 110,96 

medknjižnična izposoja 86 78 110,26 

iz Knjižnice za slepe 42     

obisk domače strani 11.304 8.952 126,27 

SKUPAJ brez domače 
strani 53.023 50.138 105,75 

SKUPAJ 64.327 59.090 108,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. CELOTEN OBISK KNJIŽNICE: fizično za izposojo, obisk interneta, čitalnice, prireditev in obisk 
domače strani knjižnice izkazuje indeks 108,86 v primerjavi z letom 2011. 
 
a.a. Fizični obisk knjižnice se je v celoti v primerjavi z letom 2011 povečal in izkazuje indeks 105,32, 
zlasti se je povečal obisk za izposojo pri odraslih - indeks 133,65. 
 
a.b. Obisk interneta v knjižnici (v, vi* oziroma e-točka) je ostal na enaki ravni kot v letu 2011 in gre v 
prid obiska odraslih ob zmanjšanem obisku otrok.  
 
a.c. Obisk čitalnice je bil povečan – indeks 104,66. 
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a.č. Za 11 % se je povečal obisk prireditev, indeks 110,96, povečanje je bolj vidno pri otrocih. 
 
a.d. Elektronske možnosti za uporabo knjižničnih storitev (podaljšave, rezervacije, naročanje gradiva 
od doma prek internetne povezave opac), izkazujejo glede na leto 2011 povečan indeks in znaša  
114,77. 
  
a.e. Obisk domače strani izkazuje indeks 126,27 glede na leto 2011. 
 
 
2.2 Izposoja (STA 750) 
 
Za leto 2012 je bilo planirano  190.000 enot izposoje knjižničnega gradiva. Realizacija izposoje je 
209.901. Indeks 2012 /2011 je 105,16. 
 
Obrat celotne zbirke (izposoja deljeno z zbirko) je 2,81. 
 

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 
 

  

    
 
 

  IZPOSOJA GRADIVO ZA ODRASLE GRADIVO ZA  OTROKE SKUPAJ 

splošni in otroški 
oddelek   103.836 

 
57.976 

 
161.812 

čitalnica   11.067   10.370   21.437 

MATIČNA 
KNJIŽNICA 114.903 68.346 183.249 

via OPAC 6.215 3549 9.764 

potujoča knjižnica 9.043 6.098 15.191 

izposojeval. Bistrica                                   1.492 0 1.492 

medknjižn. izposoja                                 74 0 74 

iz Knjižnice za slepe 
in slabovidne 181 0 181 

 
SKUPAJ 
 131.908 77.993 209.901 
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2.2.1  Primerjava izposoja 2012/2011 
  
 

2012/2011 izposoja 12 izposoja 11 indeks 

O* via OPAC 9.764 8.833 110,54 

splošni  in pionirski odd 161.812 154.727 104,58 

čitalnica 21.437 20.868 102,73 

Bistrica DPU 1.492 1.076 138,66 

potujoča knjižnica 15.141 13.904 108,9 

medknjižnična izposoja 74 63 117,46 

iz Knjižnice za slepe 181 131 138,17 

SKUPAJ 209.901 199.602 105,16 

 
 
 
 

IZPOSOJA 2011 
GRADIVO ZA 
ODRASLE 

GRADIVO ZA  
OTROKE 

SKUPAJ 

splošni in otroški 
105.384 

    

oddelek 49.343 154.727 

čitalnica 11.383 9.485 20.868 

MATIČNA KNJIŽNICA 116.767 58.828 175.595 

IZPOSOJA 2012 
GRADIVO ZA 
ODRASLE 

GRADIVO ZA  
OTROKE 

SKUPAJ 

splošni in otroški 
103.836 

    

oddelek 57.976 161.812 

čitalnica 11.067 10.370 21.437 

MATIČNA KNJIŽNICA 114.903 68.346 183.249 

 
 
Izposoja v oddelku za odrasle (STA 547) se je rahlo zmanjšala in izkazuje indeks 98,51, v otroškem 
oddelku pa porasla, indeks 117,5 glede na leto 2011. Skupni indeks izposoje na dom je 104,57. 
Izposoja v čitalnici  je rahlo porasla zlasti na račun otrok: indeks 102,7.  
 
Podatki, ki jih dajo računalniške statistike, kažejo, da se je za 1,1 % povečala izposoja gradiva z 
domačih računalnikov (podaljšanje gradiva, rezervacije in naročila), povečala se je izposoja na 
bibliobusu in v Bistrici v Domu Petra Uzarja, prav tako medknjižnična izposoja; izposodili smo več 
gradiva za našo slabovidno članico iz Knjižnice za slepe in slabovidne v Ljubljani. 
 
Izposoja gradiva v celoti izkazuje indeks 105,16  glede na leto  2011.     
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2.3. Primerjava  obisk 2012/2011 in izposoja 2012/2011 
 
 
 

2012/2011 obisk 12 obisk 11 indeks 
izposoja 
12 

izposoja 
11 indeks 

O* via OPAC 2.626 2.288 114,77 9.764 8.833 110,54 

splošni  in pionirski odd 34.123 32.612 104,63 161.812 154.727 104,58 

čitalnica 6.157 5.883 104,66 21.437 20.868 102,73 

Bistrica DPU 502 312 160,9 1.492 1.076 138,66 

potujoča knjižnica 2.786 2.748 101,38 15.141 13.904 108,90 

v, vi INTERNET 1.972 1.955 100,87       

ostalo: prireditve, 
delavnice 4.729 4.262 110,96       

medknjižnična izposoja 86 78 110,26 74 63 117,46 

iz Knjižnice za slepe 42     181 131 138,17 

obisk domače strani 11.304 8.952 126,27       

SKUPAJ brez domače 
strani 53.023 50.138 105,75       

SKUPAJ 64.327 59.090 108,9 209.901 199.602 105,16 

 
 
 
Leto 2012 na vseh segmentih obiskov kaže povečan indeks z ozirom na leto 2011, najbolj povišana 
sta izposoja v Domu Petra Uzarja v Bistrici (indeks 160,9) ter obisk domače strani (indeks 126,27). 
Celotni indeks obiska 2011/2012 je 108,9. 
 
Prav tako tudi izposoja kaže povsod povečan indeks v primerjavi z letom 2011; največje povišanje 
izkazujeta izposoja v Domu Petra Uzarja v Bistrici in izposoja  iz Knjižnice za slepe in slabovidne (oba 
indeksa sta 138). 
Celotni indeks izposoje 2011/2012 je 105,16. 
 
Zaradi prostorske stiske in zmanjšanih sredstev za nakup gradiva ne upamo načrtovati povečanega 
obiska in izposoje. Vendar nas rezultati še vedno presenečajo, ker indeksi še vedno rastejo. 
Marsikakšen član/uporabnik Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, ki je (bil) član tudi kakšne druge knjižnice, 
pravi, da se knjižnica oziroma knjižničarji v Tržiču razlikujejo/odlikujejo po osebnem odnosu: 
poslušanju uporabnikov, svetovanju gradiva, pomoči pri iskanju na policah, pomoči pri rokovanju z 
računalnikom … Morda je to tista močna točka, s katero kompenziramo pomanjkanje prostora in 
gradiva. 
 
 
3 Člani in uporabniki knjižnice  leta 2012 in primerjalno 2012/2011 
 
Član knjižnice (lahko) postane vsak, ki s podpisom potrdi, da bo upošteval pravila poslovanja 
knjižnice. Članstvo je individualno in omogoča izposojo gradiva na dom … 
Uporabniki knjižnice so člani knjižnice in drugi obiskovalci. 
Anketa leta 2010 je pokazala, da si člani v povprečju  izposodijo še za 2,58 osebe, kar dokazuje, da je 
uporabnikov knjižnice bistveno več kot njenih članov.  
 
Aktivni člani:  
V letu 2012 smo zabeležili 2.762 aktivnih članov,  v letu 2011 2.673, (2421 je vpisanih v splošni 
knjižnici (na splošnem in pionirskem  oddelku), 312 na potujoči knjižnici, 20 v Bistrici).  
Indeks aktivnih članov 2012/2011 je 103. 
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Novi člani: 
Za 2012 smo  načrtovali ob obstoječih (2.673 v letu 2011) še 270 novo vpisanih članov (da bi zajeli 
19,30 % prebivalstva). Realizacija novo vpisanih članov je 460 ( 418 na splošnem oddelku, 35 na 
potujoči knjižnici, 7 v Bistrici v DPU). 
Plan : realizacija novih članov izkazuje indeks 170.  
 
Ker vsi obstoječi člani ne obnovijo/podaljšajo članstva vsako leto, plan 19,30 % včlanjenega 
prebivalstva ni bil dosežen, realizacija je 18,20 % včlanjene populacije občanov Tržiča v 2012. 
Indeks plan : realizacija včlanjenih prebivalcev je 94,30. 
 
460 novo vpisanih je lep dosežek, ki ga razlagamo kot rezultat več dejavnosti. Knjižnica je v letu 2012 
poživila sodelovanje z osnovnimi šolami. Na prvih roditeljskih sestankih smo govorili staršem 
prvošolcev o vzgajanju bralca za vse življenje, pomenu branja za zdravo oblikovanje človeka, lahki 
dostopnosti knjig z včlanitvijo in obiskovanjem  knjižnice. Obenem smo staršem prvošolcev,  ki so se 
septembra prvič vpisali v knjižnico, podarili brezplačno članarino (skupaj vpisanih staršev in 
prvošolcev v septembru 36). Prav tako smo podarjali brezplačno članarino novo vpisanim 
upokojencem en teden v maju in juniju (9), občanom, ki so prvič prišli v knjižnico na »ta veseli dan 
kulture – 3. decembra« (9) ter udeležencem  abc računalništva. 
Z dopisno sejo sveta smo vpeljali enkratno – poletno članarino za vse, ki berejo le v določenem 
obdobju leta, običajno v času dopusta. Zanimivo: ob podani omenjeni možnosti se je več uporabnikov 
raje odločilo kar za celoletno članstvo. 
 
Spodnji tabeli kažeta, kako se gibljejo aktivni in novi člani po kategorijah in primerjalno 2012/2011. 
 

 
AKTIVNI ČLANI NOVO VPISANI  

 zaposleni 705 
 

97 
  študenti 206 

 
13 

  srednješolci 254 
 

15 
  upokojenci 275 

 
34 

  nezaposleni 209 
 

52 
  drugo  79 

 
16 

  predšolski 322 
 

113 
  osnovnošolci 712 

 
120 

  SKUPAJ 2762 
 

460 
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zaposleni študenti 

srednje
šolci upokojenci 

nezapo
sleni drugo predšolski 

osnovno
šolci SKUPAJ 

AKTIVNI 
ČLANI  
2011 684 210 252 293 163 66 291 714 2673 

AKTIVNI 
ČLANI 
2012 705 206 254 275 209 79 322 712 2762 

NOVO 
VPISANI 
2011 107 17 27 61 40 12 78 78 420 

NOVO 
VPISANI 
2012 97 13 15 34 52 16 113 120 460 

 
Kljub obveščanju  v glasilu Društva upokojencev Tržič in ponujeni možnosti, da so se upokojeni občani 
dva tedna lahko brezplačno včlanjali v knjižnico, je število novo vpisanih članov v tej kategoriji nizko. 
Prav tako se tudi število aktivnih srednješolcev drži na ravni leta 2011, novo vpisanih pa ni veliko. Po 
porastu novo vpisanih pozitivno  izstopajo predšolski (35) in osnovnošolski otroci (42).  
 
 

 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

       
 
      

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Literarna srečanja, potopisi, prireditve in druga obknjižnična dejavnost, namenjena 
odraslim uporabnikom  - v  prilogi I    

 
Občanom Tržiča in izven njega, mladim in starejšim, želimo ob knjigah in drugem knjižničnem gradivu 
na številnih večerih, preko različnih dejavnosti, prestaviti pomembna, vredna, aktualna dela in avtorje, 
se dotakniti sveta preko potopisnih predavanj, predavanja na temo telesnega in duševnega zdravja ter  
skrbi zanj, zdravega vrtnarjenja, razvijati ročne in računalniške spretnosti ali samo omogočati druženje 
(slepi, skupina za samopomoč). V knjižnico in Tržič preko vseh teh dejavnosti pripeljemo številne 
goste in sodelujoče (100 v letu 2012), sodelovalno se povezujemo z mnogimi društvi, ustanovami, 
posamezniki … Knjižnica je tudi preko teh oblik zelo živa in odprta ustanova.  
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4.1 Obknjižnična dejavnost za odrasle se je vršila v naštetih oblikah: 

      

 
Vrsta prireditve število obisk gostje / sodelujoči   

1 

literarni večeri, 
predstavitve 
avtorjev, knjig 17 745 67   

2 

predavanja: 
tematska / 
potopisna 16 583 21   

3 
skupina za 
samopomoč 18 64     

4 
Društvo slepih in 
slabovidnih 10 49     

5 
Društvo 
diabetikov Tržič 10 65     

6 
računalniška 
delavnica 12 72     

7 
klekljarska 
delavnica 20 149     

8 

individualna 
računalniška 
pomoč 16 18     

9 
bralni krožek v 
DPU 16 74     

10 
obisk bibliobusa 
v VDC 9 171     

11 

posebne akcije 
npr.  podarimo 
knjigo 11 121   2135 enot 

12 razstave  2     
93 
razstavljalcev 

13 

posredovanje 
gradiva slepi 
občanki  1 42     

 
SKUPAJ 158 2153 88   

 

obisk v 2012 je     2153  

 
4.2 Bibliopedagoška dejavnost in  prireditve, namenjene otrokom  - v  prilogi III  

 
Dejavnosti za otroke in mladino so se vršile v naslednjih oblikah: 
 

 
Vrsta prireditve število obisk 

gostje / 
sodelujoči 

1. 

vrtec/razred na 
obisku (Rastem 
s knjigo) 18 372   

2. 

knjižnica na 
obisku (Deset- 
nica, rodit. sest.) 27 1.192 1 

3. ure pravljic 34 702   

4. 
prireditve za 
otroke 2 116 3 
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5. 
počitniške 
delavnice  4 194 1 

 
SKUPAJ 85 2576 5 

 
Tradicionalno prireditev v aprilu – mesecu knjig in 2. aprilu – mednarodnem dnevu knjig za otroke – 
smo prenesli v maj in s srečanjem s pisateljico Deso Muck nagradili učence tržiških osnovnih šol za 
njihovo sodelovanje pri šolski bralni znački. 
 
Decembra smo z igrano-lutkovno predstavo Botra Pehtra v izvedbi Gledališča iz desnega žepka 
(izvajalca igralka Lucija Ćirović in Boštjan Štorman) nagradili sodelujoče pri likovnem natečaju za 
Pretnarjev portret.  
 

Obisk 2.576 

  
Primerjava (indeksi) plan/realizacija 2012 in 2012/2011 so v poglavju 8. 
 
Za druženje po prireditvi smo pridobili približno za 614,00  € pijače in piškotov. 
 
 
    
5 Izredne dejavnosti/dogodek, ki je zaznamoval leto 2012 
 
5.1 Spomin 20-letnice prezgodnje smrti dr. Toneta Pretnarja in odprtje njegove spominske sobe 
Priprava prostora za selitev osebne knjižne zbirke vplivnega profesorja, znanstvenika – verzologa, 
poeta, polonista in poliglota, Tržičana dr. Toneta Pretnarja, ki obsega med 2.500 in 3.000 enot, je 
potekala že v letu 2011 in se nadaljevala v 2012. Preselitev glavnine zbirke, ki jo je podarila sestra 
Zvonka Pretnar, je bila končana v jeseni in tako se pokazala priložnost, da ob spominu 20. obletnice 
smrti Toneta  Pretnarja odpremo  njegovo spominsko sobo (PSS). Večer so sooblikovali profesorji s 
Filozofske fakultete, z obiskom nas je počastila tudi namestnica veleposlanika Veleposlaništva 
Republike Poljske v Republiki Sloveniji, gospa Ewa Marzena Krajewska.  
 
Junija je bila (na pobudo Iva Stropnika) v Velenju devetič podeljena Pretnarjeva nagrada 
ambasadorjem slovenske književnost in jezika po svetu (ASKJ) (za 2012 sta jo prejela gospa Orsolya 
Gallos in gospod Evgen Bavčar). Za hodnik spodaj ob vstopu v PSS so bili izdelani foto portreti vseh 
dosedanjih Pretnarjevih nagrajencev. 
 
Idejo za uglasbitev oktav iz zbornika V sotočju Bistrice in Mošenika, ki jih je prispeval Tone Pretnar, je 
realiziral Nejc Bečan, na spominskem večeru sta jih prvič interpretirala Marjan Peternel in David 
Jagodic. 
 
5.2 Novo po programu v letu 2012 
 
Knjižnica je načrtovala izid pravljice/slikanice za otroke - novembra je zagledala luč Desetnica, 
avtorice Tanje Ahačič, z ilustracijami Tinke Mesec Tomazin.  Z njo smo obiskali  prvošolce, avtorica je 
povedala  zgodbo in Desetnico so prejeli v dar za začetek/dopolnitev svoje osebne knjižnice. Otroci so 
v živo spoznali, kako  nastajajo zgodbe, kako  jih  ilustracije podprejo, srečali so pisateljico in doživeli 
čar in katarzo, ki jo zgodbe prinašajo. 
  
5.3 Novo (dodatno) izven programa  
 
Čeprav je celostna usmeritev/vizija knjižnice razvidna dolgoročno in kratkoročno zapisana v 
vsakoletnem Planu dela, med letom prihaja do novih idej in iskanj poti do uporabnikov in 
neuporabnikov  potencialnih uporabnikov knjižnice. Tako ni bilo načrtovanih  kar nekaj programov, ki 
smo jih dodatno vključili v svoje delo in realizirali.  
 

 Ena od osnovnih nalog knjižnice je tudi izvajanje bibliopedagoških dejavnosti in vzgajanje 
bralcev za vse življenje. Z ravnatelji vseh treh tržiških osnovnih šol smo vzpostavili stik in 
dobili možnost, da spregovorimo na prvem roditeljskem sestanku staršem prvošolcev. Tema 
je bila Vzgajanje bralca – naj vaš otrok postane bralec za vse življenje, s poudarki na novih 
nevrolingvističnih spoznanjih, kako je učenje branja najbolj zahtevna in kompleksna dejavnost 
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za človekove možgane,  kako jo je treba razvijati še daleč preko meja prvega razreda in kaj 
pomeni, če otrok bralno ostane na ravni osem-, devetletnika, učenje in študij pa zahtevata 
kompleksno razvite razumevalne in  bralne sposobnosti. Za (razvijanje) odnos-a do branja ni 
treba biti bogat, ni treba kupovati knjig, če jih ne zmoremo, tu so knjižnice. Staršem prvošolcev 
smo ponudili v septembru brezplačen vpis v knjižnico. Rezultat je bil 36 novo vpisanih članov.  

 

 Na ravni Gorenjske se je leta 2011 začelo govoriti o skupnem projektu vzpodbujanja branja – 
bralni znački za odrasle. Ker do skupnega projekta ni prišlo, smo v knjižnici ob zagnani 
bibliotekarki, ki nadomešča delavko na porodniškem dopustu, začeli z bralno značko »Knjiga, 
pojdi med Tržičane«. Pripravili smo seznam knjig, izdelali mini katalog, nalepke …, obvestili 
občane in medije … Odziv je velik - 81, zaključek bo 30. aprila 2013, v maju pa nagradna 
zaključna prireditev. 

 

 Ob načrtovanju spominskega večera na dr. Toneta Pretnarja in odprtja njegove spominske 
sobe, smo prišli na zamisel, da ne bomo naročali izdelave portreta (akademskim) slikarjem, da 
imajo že  osnovnošolci  številne izredne talente. Razpisali smo  likovni natečaj za učence 
tržiških osnovnih šol »Tone Pretnar – tako te vidim«. Prispelo je 77 portretov, dva sta bila tako 
enakovredni upodobitvi, da smo oba uokvirili in sedaj krasita Pretnarjevo spominsko sobo. 
Likovni natečaj je bil obenem čudovita priložnost, da se večje število osnovnošolcev seznani z 
veličino in likom našega rojaka. 

 

 Ob isti priložnosti smo naročili uglasbitev treh oktav iz zbornika V sotočju Bistrice in Mošenika. 
Izvedbo ja prevzel mlad, zelo obetaven Tržičan Nejc Bečan. Uglasbitve so v bodoče  lahko 
vizija za novo tržiško himno.  
 

 Čez poletje sta v knjižnici potekala Maček v žaklju (knjige po izboru bibliotekarjev smo zavili v 
ovojni papir in jih ponujali v branje) - zaposleni so jih komaj sproti dovolj pripravili - ter 
nagradna počitniška uganka za otroke, ki se je zaključila z žrebanjem prve dni septembra. 
 

 V Vzgojno varstvenem zavodu Tržič – enota Križe - je bilo izvedeno prvo predavanje za starše 
otrok Pripovedovanje in pomen pravljic. Razširilo naj bi se v letu 2013. 

 
 
 
6 Informiranje – v prilogi IV 
 
O delu knjižnice in o prireditvah je knjižnica obveščala tako uporabnike kot tudi medije. Za uporabnike 
oziroma obiskovalce je bilo mesečno  poslanih  ~ 140  vabil, pošiljanje vabil iz programa Cobiss 2 po 
e-pošti zajame  ~ 1.300 članov knjižnice.  
 
Vabila so  izdelana v knjižnici, prav tako za počitniške delavnice in ure pravljic. Natisniti smo dali vabila 
za spominski večer na dr. Toneta Pretnarja in odprtje Pretnarjeve spominske sobe.  
Ob tej priložnosti je knjižnica dala natisniti spominsko razglednico. 
 
Mediji so bili vabljeni na prireditve, poleg vabil so redno dobivali tudi krajše informacije o tematiki ali 
gostu večera. Prireditve so bile najavljene v Tržičanu, v Tržiškem glasu, Glasovem kažipotu, radijskih 
postajah Radia Kranj, Radia Gorenc, Radia Sora in Radia Triglav, na Valu 202, na GTV, v 
Gorenjskem glasu, nekatere tudi v Delu.  
Nekajkrat je bil po prireditvi v krajšem ali daljšem prispevku  predstavljen tudi  gost večera  oziroma  
njegovo delo, nekateri članki so arhivirani in on-line dostopni prek interneta. Knjižničarji so se pogosto 
»v živo« vključevali v kulturne oddaje Radia Sora, Radia Kranj …, zares dosledno pa je sodelovanje z  
Radiem Gorenc.  
Poročali s(m)o o nas 39-krat. Po prireditvah smo oz. so pisali o nas 19-krat. 
 
Knjižnica v Tržičana redno pošilja prispevke za rubriko Priporočamo v branje. 
 
Podobno obliko je v letu 2010 z našimi prispevki pod naslovom Prebrali in ocenili smo za vas tedensko 
vpeljal Radio Gorenc in se je nadaljevala tudi v 2012. 
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Domača stran:  
Uporabniki interneta lahko ažurne informacije iz knjižnice pregledajo na domači strani knjižnice na  
naslovu http://www.knjiznica-trzic.si/. Knjižnica je prisotna tudi na facebooku.  
 
Prenovljena domačo stran knjižnice je zaživela zadnje dni leta 2011 in prinesla prednost,  da   vsebine  
lahko dodajamo v  knjižnici sami, kar  zagotavlja večjo ažurnost. Zares se posodablja tedensko, celo 
dnevno (obveščanje o prireditvah). V letu 2012 se je na domačo stran knjižnice prijavilo 11.304 
obiskovalcev.  
 
Dodatna promocija knjižnice v 2012:  
 

 Decembra je bila izdelana kazalka za potujočo knjižnico z razporedom obiskov krajev. 

 Ob ponavljajočih se »akcijah“ Podarimo brezplačno članarino smo sprejeli idejo, da bi bilo lepo 
nagraditi  dolgoletne zveste člane. Iz statistik smo pridobili podatke in tako 296 članom poslali 
kratko zahvalo za njihovo zvestobo in bon za topli napitek. Presenečenje je doseglo namen in 
zahvalam kar ni bilo konca. Promocijo knjižnica financira iz sredstev, pridobljenih v izposoji 
(članarine, zamudnine …)  

 Ob odprtju spominske sobe je bila izdelana spominska razglednica knjižnice. 

 Pripravljeni so pravljični nahrbtniki z natisnjenim zmajčkom - logotipom knjižnice, ki jih bomo 
marca 2013 razdelili vsem enotam tržiških vrtcev. Z njimi bodo povabljeni k zvestemu obiskovanju 
knjižnice. 

 
7  Izobraževanje – priloga V 
 
Zaposleni so se udeleževali strokovnih izobraževanj, ki so jih organizirali Mestna knjižnica Ljubljana - 
enota Knjižnica O. Župančiča, Državna matična služba pri Narodni in univerzitetni knjižnici, Združenje 
splošnih knjižnic, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za potujoče knjižničarstvo, Sekcija 
za splošne knjižnice pri ZBDS, Institut informacijskih znanosti Maribor, Zveza računovodskih in 
finančnih delavcev, ministrstva, Cankarjev dom Ljubljana in Mestna knjižnica Kranj, direktorica  tudi v 
okviru Združenja (direktorjev) splošnih knjižnic, ki jih izvajajo revizorji, pravniki s področja tekoče 
zakonodaje. Strokovni delavci so se udeležili nekaterih strokovnih ekskurzij, delavnic in obiskali 
knjižne sejme.  
 
Za zaposlene in za člane sveta knjižnice je bila organizirana strokovna ekskurzija v Knjižnico Pavla 
Golie Trebnje in Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, združena z ogledom Galerije likovnih 
samorastnikov Trebnje in  kartuzije Pleterje. 
  
Miha Gros, zaposlen prek programa javnih del, je opravil poklicno maturo na programu srednje 
ekonomske šole. 
 
Zaposleni sodelujejo v stanovskem društvu – Društvu bibliotekarjev Gorenjske. 
 
8  Primerjalni podatki o delu  
 
8.1  Primerjalni podatki o delu po letih – v številkah 
 

 obisk izposoja prirast  
medbib. 
izposoja 

 
knjiž. 
delavci* 

 
uprava javna dela 

1990 28.287 78.074 2.057 98 4 1,2  2 

1995 29.728 86.666 1.658 92 4 1,2  2  

2000 36.367 114.657 3.441 41 5 1,5 3 

2001 39.048 157.461 3.049 64 6 2 3 

2002 50.926 187.184 3.897 48 5 2 4 

2003 49.458 184.153 3.187 20 5 2 2 

2004 55.242 194.601 3.309 34 5 2 2 

2005 52.957 197.046 3.649 101 5 2 2 

2006 54.117 193.887 3.678 65 5 2 2 

2007 55.604 194.741 3.656 53 5 2,15 2 

http://www.knjiznica-trzic.si/
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2008 54.235 189.219 3.857 172 6 2,15 2 

2009 55.428 190.936 3.481 92 6 2,15 2 

2010 55.158 182.877 3.220 92 6 2,15 2 

2011 59.090 199.602 3.528 63 6 2,15 1 

2012 64.327 209.901 3.095 74 6 2,15 1 

 
 
* za potrebe tega poročila je med knjižnične delavce štet tudi manipulant, čeprav ga stroka ne šteje za 
strokovnega delavca 
 
8.2 Primerjalni podatki o delu  po letih - indeksi 
 

Indeks po 
letih obisk izposoja prirast gradiva medbib. izposoja 

95 / 90 105,0 111,0 81,0 94,0 

00 / 95 122,3 132,0 207,0 44,0 

01 / 00 107,4 137,3 88,7 156,0 

02 / 01 130,4 118,8 127,0 75 

03 / 02 97,1 98,4 81,8 41,7 

04 / 03 111.7 105,8 103,8 170,0 

05 / 04 95,9 102,3 110,3 297,1 

06 / 05 94,76 95,39 100,8 64,4 

07 / 06 102,75 100,44 99,40 81,54 

08 / 07 97,54 97,13 105,50 324,53 

09 / 08 102,19 100,91 90,25 53,48 

10 / 09 99,52 95,77 92,50 100,00 

11 /10 107,12 109,14 109,56 84,78 

12 / 11 108,86 105,16 87,72  117,46 

 
 
9  Kadri in izraba ur  

 
9.1  V knjižnici so bili v letu 2012  zaposleni : 
strokovni delavci za nedoločen čas s polno delovno obveznostjo: 

-  1 knjižničarka  (do 31. 7. 2012; ker ima  visokošolsko izobrazbo (VII/2), je bila 1. 8. 2012 z 
dovoljenjem ustanovitelja prerazporejena na delovno mesto bibliotekarke)  

-  1 bibliotekarka VII/2  
-  1 bibliotekar VII/2  
-  2 bibliotekarki VII/1   

 
ostali za nedoločen čas: 

- tehnični delavec s polovično delovno obveznostjo  
- knjižnični manipulant, 
- računovodkinja, ki poleg računovodskega dela za knjižnico v dogovoru z ustanoviteljem  

opravlja še  računovodsko delo za Tržiški muzej (35% delovne obveznosti), 
- direktorica; 

 
prek programa javnih del: 

- 1 delavec s  IV. stopnjo izobrazbe, 
 
drugo: 

- čiščenje prostorov je bilo opravljeno prek mladinskega servisa, 
 
9.2  Izraba ur  
 
V letu 2012 so zaposleni opravili 23.341 delovnih ur (DU):  
- 18.952 za redno delo, to je 81,2 % vseh DU 
delo na bibliobusu in postajališču premične zbirke v Bistrici znaša 559 ur, kar predstavlja 2,95 % od 
rednega dela (oziroma 2,49 od DU)  
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delo v osrednji knjižnici pa 97,51 % od rednega dela      
-   650 ur za izobraževanje (2,78 %  DU) (270 ur je bilo samoizobraževanja, 1,20 %),  
- 2.976 ur je bilo rednega in izrednega  letnega dopusta (12,75 % DU), 760 (95 dni) ur pa bolniškega 
dopusta (3,26 % od DU). Glavnino bolniškega dopusta nosita 1 noseča delavka (19 dni) in 1 
zaposlena, ki je padla s kolesom in si poškodovala obe roki (62 dni). 
 
V leto 2013 se prenaša 572 ur (77 dni) neizrabljenega letnega dopusta: največ poškodovana delavka 
ter zaposlena za določen čas, ker ga bo porabila za pripravo na bibliotekarski izpit,  računovodkinja in 
direktorica 20 dni,  v leto 2013 zaposleni prenašajo tudi 91 ur t. i. viška ur.  
 
 

  
2013 

 
dni ure minute 

OPRAVLJENE URE        2369 18.953 21 

IZOBRAŽEVANJE   
in samoizobraževanje 
Radi beremo    81 650 4 

REDNI LETNI DOPUST + IZREDNI 
(selitev, študijski)        372 2.976   

BOLNIŠKI DOPUST        95 761 35 

     

23.340 60 
 
 
9.3 Prostovoljci 
 
Knjižnici so v pomoč tudi prostovoljci: Jožica Ahačič zvesto sprejema slepe in slabovidne, ki se tretji 
četrtek v mesecu srečujejo v prostorih knjižnice, Irena Oman »vzdržuje« skupino za samopomoč, Taja 
Bohinc je navdušeno sooblikovala počitniške delavnice za otroke, Marija Maršič je prevzela vso 
odgovornost za postavitev knjig v Pretnarjevi spominski sobi, Tanja Ahačič je v vlogi avtorice obiskala 
prvošolce. 
 
9.4 Mentorstvo 
 
Center za socialno delo Tržič  je v letu 2012  na Knjižnico dr. Toneta Pretnarja naslovil  prošnjo, če bi 
lahko sprejeli dva mladostnika, ki morata po odločbi sodišča opraviti določeno število ur  družbeno 
koristnega  dela.  Eden je opravil 30, drugi pa 40 ur splošno koristnega dela. Knjižnica je zagotovila 
mentorici, ki sta ju uvajali, spremljali pri delu in pripravili končno poročilo. Ocenjujemo, da smo s 
svojim pristopom, dejavnostjo in delom vzpostavili dober odnos z napotenima in podali pozitivne 
ocene.  
 
 
10 Investicije, investicijsko vzdrževanje, oprema in knjižnično gradivo, komunikacije, javna 
naročila 
 
10.1  Investicije – projekti 
 
10.1.1 Knjižnica je v letu 2012  pripravila 1  prijavo na projektni razpis Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) : 
 
- prijavo na projektni razpis za nakup knjižničnega gradiva za leto 2012.  
To je Javni razpis za izbor kulturnih projektov nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki ga 
je v letu 2012 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. Razpisna 
dokumentacija se je pripravljala ob upoštevanju napovedi zmanjšanih sredstev s strani Ministrstva in 
dejanskem zmanjševanju zadnja leta. Pri deležu, ki ga sofinancira ustanovitelj, je bilo prav tako 
potrebno  upoštevati navodilo, da tudi s strani Občine ni pričakovati povišanja sredstev za nabavo.  
 
Ustanoviteljica – Občina  Tržič  - je nakup  gradiva sofinancirala 100 % glede na razpis, Ministrstvo pa 
je odobrena sredstva julija 2012 dodatno zmanjšalo in so na koncu dosegla le 48,63 % od 
načrtovanih. 
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2012 
 19.265,00 MIK 

-1.256,00 sklep 1.8. 2012 

37.030,50 OBČINA 

55.039,50 skupaj 

 
- za nakup računalniške opreme leta 2012 ni bilo razpisanih sredstev. 
 
10.1. 2 Sveta zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja (mandat 2007 – 2011) je na svoji redni 9. seji (12. 
1. 2011) naložil direktorici, da pripravi vse potrebno, da se spelje projekt ureditve Pretnarjeve 
spominske sobe (PSS) v neopremljenem prostoru, kjer je bila prej zavarovalnica Triglav. Projekt je bil 
prijavljen na Javni razpis za izbor programov in projektov s področja družbenih dejavnosti, ki jih je v 
letu 2011 sofinancirala Občina Tržič. 7. 7. 2011 je knjižnica prejela Sklep o sofinanciranju projekta, 
(delež občina : knjižnica v razmerju 50 : 50). V letu 2011 je občina zagotovila  1.239,75  € in izdala 
soglasje, da knjižnica iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let lahko vloži svoj delež v višini  
3.420,00 €. Občina je svoj dokončni delež v višini 2.180,25 € zagotovila  v začetku leta 2012 
(zasteklitev knjižnih omar). 
Tako je bil prostor v začetku leta 2012 nared, da se vanj začne seliti knjižno zapuščino pokojnega 
rojaka dr. Toneta Pretnarja, po katerem knjižnica nosi ime. Gradivo se je selilo postopoma, približno 
2.500 enot je po jezikih, avtorjih in še nekaj osnovnih podatkih postavljala na police prostovoljka gospa 
Marija Maršič in hkrati naredila  seznam v excelu. Komaj desetina gradiva, ki je v 16 različnih jezikih, 
je obdelana v Cobiss-u. Knjižnico čaka ogromno dela, ker je za obdelavo ene enote takega 
gradiva potrebnih 45 do 60 minut. Ob sprotnem delu je od dveh bibliotekark, ki imata za to 
potrebno licenco, to nemogoče pričakovati, potrebovali bomo dodatno delovno moč. 
Šele z vnosom v cobiss bo zbirka res (pri)dobila svojo pravo vrednost – razpoložljivost 
širšemu/celotnemu slovenskemu prostoru. 
 
10.2 Investicijsko vzdrževanje 
 
10.2.1 Zaključene so bile omare za Pretnarjevo spominsko sobo. 
 
10.2.2 Skrajna iztrošenost parketa v vseh prostorih knjižnice je narekovala izvedbo brušenja in 
lakiranja parketa v otroškem oddelku, čitalnici ter delno v izposoji. Realizirano je bilo v obsegu in višini 
sredstev, kot jih je zagotovila Občina Tržič. V ta namen je bila knjižnica zaprta 19., 20. in 21.  aprila, 
zaposleni so v  petek, 20. 4.  izvedli strokovno ekskurzijo. 
 
10.2.3 Med letom je knjižnica obnavljala drobni inventar: opozorilno tablo Pozor, drsi, namizni 
kalkulator, lamelno zaveso, sesalnik, blazine za na stole (prireditve), pisarniške stole.  
 
10.2.4  Izdelava dodatnih polic  - 60 metrov - v kleti v nekdanjem prostoru Smučarskega kluba Tržič je 
omogočila preselitev zbirke dvojnic za bibliobus in za hip sprostila nepreglednost v prostoru zraven. 
 
10.2.5 S prerazporeditvijo sredstev je občina zagotovila še izdelavo omare v pisarni za nabavo ter 
polic za DVD-je v pionirskem oddelku. 
 
10.2.6 Študentska založba je v Sloveniji  potegnila naprej razvoj in izposojo e-knjig,  ki naj bi živele ob 
tiskanih na elektronskih medijih in ker Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vstopa v sistem Biblos kot ena od 
desetih testnih knjižnic, je bilo v ta namen kupljenih 5 e-bralnikov. Testno obdobje se začne marca in 
traja do konca junija 2013.  
 
10.3 Komunikacije 

 
Dva računalnika v izposoji sta bila nadomeščena z novima in ustrezno programsko opremo.  
 
Knjižnica je za storitve dostopa do omrežja ARNES izbrala novega ponudnika  (T-2) in zvišala hitrost 

oziroma prostor prenosa podatkov s 4/1 na 10/4 Mbit/s.  
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11  Primerjava med rezultati v letu 2011 in 2012 in med planiranimi in doseženimi rezultati v letu 
2012 

       GRADIVO              

 
R 2010 R 2011 R 2012 R 12/11 P 2012 R/P 2012 

nakup 2.877 3.212 2.747 85,52 3.292 83,45 

sredstva za nakup   € 60.658,50  60.926,66  55.039,50  90,37 74.061,00 74,32 

dar, stara zaloga  343 316 348 110,13 0 x 

PRIRAST SKUPAJ 3.220 3.528 3.095 87,73 3.292 94,02 

       ODPIS 2.047 2.381 1.800 75,60 1.800 100 

       CELOTEN FOND 68.763 69.906 71.204 101,86 70.608 100,84 

       NOVO VPISANI             

ČLANI  369 420 460 109,52 270 170,37 

       OBISK             

obisk 47.838 50.138 53.023 105,75 47.124 112,52 

obisk domače strani  7.590 8.952 11.304 126,27 7.590 148,93 

OBISK SKUPAJ 55.428 59.090 64.327 108,86 54.714 117,57 

              

IZPOSOJA 190.936 199.602 209.901 105,16 190.000 110,47 

       

       OBKNJIŽNIČNA ZA ODRASLE         

 
R 2010 R 2011 R 2012 R 12/11 P 2012 R/P 2012 

literarni večeri 11 12 17 141,66 16  106,25 

predavanja 11 20 16 80 16 100 

skupina za samop. 13 18 18 100 18 100 

skupina za samop.- gost 4 0 x x 0 x 

Društvo slepih in sl. 10 10 10 100 10 100 

delavnice za odr. 6 6 5 83,33 3 166,66 

Obisk VDC-ja 6 10 9 90 10 90 

Bralni krožek v DPU x 13 16 123,08 18 88,88 

Društvo diabetikov x 3 10 333,33 10 100 

Mamice na por. Dopustu x 3 x x x x 

posebne akcije 7 4 11 275 4 275 

razstave v knjižnici 62 67 96 143,28 67 143,28 

razstave izven KdrTP x 1 x x x x 

SKUPAJ  130 167 208 124,55 172 120,93 
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BIBLIOPEDAGOŠKA DEJAVNOST ZA OTROKE         

 
R 2010 R 2011 R 2012 R 12/11 P 2012 R/P 2012 

srečanja z ustvarjalci  1 1 2 200 1 200 

vrtec, razred na obisku 17 20 18 90 16 112,5 

ure pravljic 38 36 34 94,44 35 97,14 

počitniške delavnice 4 4 4 100 3 133,33 

knjižnica/bibliobus na 
obisku 12 9 27 300 9 300 

kviz 1 1 1 100 1 100 

razstave na panojih 17 13 21 161,54 20 105 

SKUPAJ  90 84 107 127,38 85 125,88 

pravljica na Radiu Gorenc   94 133 141,49 96 138,54 

       SKUPAJ ODRASLI             

 IN MLADINA 220 251 (345) 315 (448) 125,5 257 (353) 
122,57 

(126,91) 

 
 

 
        V letu 2012 se je v knjižnici v 249 delovnih dnevih poleg rednega dela (nabava, obdelava gradiva, 

nudenje informacij, izposoja …) odvilo 243 dejavnosti/večerov/dogodkov. Nekatere delavnice in 
nekatere akcije so večdnevne in so bile večkrat ponovljene;  to pomeni 1 dogodek na  dan. 
Poleg navedenega je bil 103 popoldneve v letu na terenu bibliobus in 51-krat je bila za izposojo odprta 
premična zbirka v Domu Petra Uzarja v Bistrici. 
 
   
12 Zaključek 
 
 
Knjižnica je za svoje uporabnike odprta 50 ur na teden in še dodatne ure v večernem času – času 
prireditev, delavnic - in  predstavlja kraj, ki je namenjen in odprt vsem občanom tako po zbirki, ponudbi 
prireditev kot času odprtosti. Od knjižnice, ki je prostor za vse, bi morala postati sodobna dnevna soba 
mesta. 
 
Vsi prostori knjižnice so natrpani, v večnamenskem prostoru, kjer je nameščena strokovna literatura, 
so na zidne police spredaj dodane že/še »tekoče«, občutno premajhen in prenatrpan je otroški 
oddelek, od strokovnih kadrov ima svoje primerno delovno okolje le nabavna služba. Na ostala dva 
računalnika za interno strokovno delo pride 5 zaposlenih. V obstoječih prostorih ni možnosti za 
oblikovanje dodatne ponudbe, s katero bi privabili otroke in mladostnike, zlasti zadnje. Zaradi 
prostorske stiske je potreba po povečanem odpisu gradiva (planirano in doseženo 1.800 enot), kar gre 
kljub strokovni preudarnosti pri odpisovanju na škodo same knjižnične zbirke. 
 
V danih razmerah je knjižnica svoj maksimum dosegla že pred leti, presenetljivo je, da sta obisk in 
izposoja še vedno v porastu. Indekse (po izjavah članov, uporabnikov) povečujejo prijaznost in osebno 
angažiran odnos zaposlenih do vsakega uporabnika. 
 
Zbirka knjižnice zaradi vsako leto manjšega nakupa gradiva (delež zagotovljenih sredstev s strani 
občine ostaja na ravni leta 2010, ministrski delež pa je zdrsnil na 48,63 % glede na prijavo na razpisu) 
postaja skromnejša, na gradivo je treba čakati daljši čas, saj je večina kupljenega le v 1 izvodu.( 
Anketa, opravljena maja 2012, pa kaže, da ljudje še vedno v prvi vrsti dojemajo knjižnico kot prostor, 
kjer si  izposodijo knjige in ostalo gradivo (54,67 %), kamor pridejo po informacije in poglabljajo svoje 
znanje (20,53 %)).  Razvojni zaostanki in  pešanje knjižnice se vedno posledično izrazijo tudi na 
drugih področjih v družbi, občini.  
 
Knjižnica je dobro sodelovala z ustanoviteljem - Občino Tržič, ki je dala soglasje in sredstva za 
program javnih del, zagotovila svoj delež za nakup knjižničnega gradiva, redno dajala sredstva za 
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materialne stroške, plače,  omogočila brušenje parketa nekaterih prostorov knjižnice, sodelovala pri 
realizaciji projekta  Pretnarjeva spominska soba, slovesni prireditvi odprtja le-te in spomina 20-letnice 
smrti Toneta Pretnarja. Konec leta je omogočila izdelavo dodatne omare in polic, izdelavo ocene 
tveganja za varstvo pri delu  in opravljanje  izpita C kategorije  za (bodočega) voznika bibliobusa.  
 
Občina Tržič je za nakup gradiva leta 2012 namenila 2,44 € na prebivalca, za celotno knjižnično 
dejavnost pa 19,00 € na prebivalca.  
 
 
Žal  se nikjer ne kaže celostni pristop k reševanju prostorske stiske/selitve knjižnice.  
 
V ilustracijo še: v letu 2012 je knjižnico fizično dnevno (s sobotami 293 dni) obiskalo povprečno 172 
obiskovalcev (brez obiska domače strani in transakcij prek interneta), ki so si izposodili na dan 
povprečno 683 enot gradiva in ga približno enako količino tudi vrnili – torej »gre skozi roke 
knjižničarjev« dnevno povprečno 1366 enot gradiva oziroma 152 enot na uro. 
 
 
 
 
 
            Marinka Kenk-Tomazin, univ. dipl. bibliotekarka 
         direktorica 
 


