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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 

 
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 preskrbi gradiva, ki jih 
sama nima, iz drugih knjižnic. 
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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: 

- 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 - obveščanje šolskih knjižnic o delu strokovnega stanovskega 

društva, 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, del gradiva pa tudi posreduje v Osrednjo knjižnico Kranj,  

- 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. 
 
 
Vodstvo knjižnice  in organi upravljanja 
 
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. 
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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  
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 
- Pravilnik o razporejanju in evidentiranju delovnega časa 
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Balos 4 
4290  TRŽIČ 
 
 
Številka: MKT – 7 / 2012  
Datum:  17. 02. 2012 
 
 
POROČILO O DELU KNJIŽNICE DR. TONETA PRETNARJA V LETU 2011  
  
 
1  Knjižnično gradivo 
 
1.1 Obseg knjižničnega gradiva: stanje 31.12.2011 (celotna evidentirana zaloga gradiva, 

zmanjšana za evidentiran celoten odpis)  69.906 enot (STA 059)  
 

Gradivo odrasli otroci skupaj 

monograf. 
publikacije 

knjižno 42.544 19.120 61.664 

neknjižno 3.649 1.995 5.644 

 skupaj 46.193 21.115 67.308 

serijske 
publikacije 

knjižno           2.171   308     2.479    

neknjižno 61 0 61 

 skupaj 2.232 308 2.540 

drugo 
gradivo 

knjižno          6    5         11      

neknjižno 31 16 47 

 skupaj 37 21 58 

skupaj 
knjižno     44.721          19.433          64.154         

neknjižno 3.741 2.011 5.752 

SKUPAJ  48.462 21.444 69.906 

 
 
1.2  Prirast knjižničnega gradiva v letu 2011 (STA 069) 
 

Gradivo odrasli otroci skupaj 

monograf. 
publikacije 

knjižno 1.889 940 2.829 

neknjižno 271 247 518 

 skupaj 2.160 1.187 3.347 

serijske 
publikacije 

knjižno 142  17    159    

neknjižno 9 0 9 

 skupaj             151 17 168 

drugo gradivo 
knjižno          0    0        0      

neknjižno 13 0 13 

 skupaj 
13 0 

                                      
13 

skupaj 

knjižno 2.031     957            2.988        

neknjižno 
                                   

293 247 540 

SKUPAJ  2.324 1.204 3.528 
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1.3 Prirast  gradiva po načinu pridobitve (STA 054) 
 

Gradivo nakup 
nakup 
subvencija dar 

stara 
zaloga 
(drugo) skupaj 

monograf. knjižno 2327 323 170 9 2829 

publikacije neknjižno 450 2 64 2 518 

  skupaj 2777 325 234 11 3347 

serijske  knjižno 100 5 54 0 159 

publikacije neknjižno 3 0 6 0 9 

  skupaj 103 5 60 0 168 

drugo  knjižno 0 0 0 0 0 

gradivo neknjižno 2 0 11 0 13 

  skupaj 2 0 11 0 13 

skupaj 

knjižno 2427 328 224 9 2988 

neknjižno 455 2 81 2 540 

SKUPAJ   2882 330                 305               11 3.528 

 
 
 

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 2011 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). Od tega naj bi bilo 2.667 knjižnega, 
625 enot neknjižnega gradiva in 134 enot serijskih publikacij.  
 
Letni načrt nakupa gradiva za leto 2011 je  bil dosegljiv na domači strani knjižnice. 
 
Občina je za nakup gradiva nakazala 100 % planiranih sredstev, Ministrstvo za kulturo pa 
63,65 %. V celoti so bila sredstva za nakup gradiva realizirana v 82,27 % (z dodanimi 326,16 
€, ki so ostali za nakup gradiva iz preteklih let).  
 
Posledično je bil nakup realiziran v 97,57 % (3212 enot), k čemur je pripomogla nižja 
povprečna cena na enoto nabavljenega gradiva. Načrtovana povprečna  cena na enoto je 
bila  22,49 €, dosežena pa 18,97  €. 
 
Celoten prirast gradiva, kompenziran z darovi, pa dosega 107,16 % plana. 
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1.4 Odpis knjižničnega gradiva v letu 2011 
 

  SPLOŠNI ODDELEK -1661 

    

PIONIRSKI ODDELEK -466 

    

NEKNJIŽNO -67 

    

BIBLIOBUS -33 

    

KNJIGE, cd, dvd -2227 

    

SERIJE (časniki, časopisi) -154 

    

SKUPAJ -2381 

 
 
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.  
Zaradi pereče prostorske stiske, ki je iz leta v leto večja, je knjižnica prisiljena v prekomeren 
odpis, ki je na škodo sami zbirki. Večino gradiva  hrani samo še v enem izvodu.  
 
Primerjava:  
 

LETO število odpisanih enot / 
izvodov 
 

2009 
 

2442 

2010 
 

2047 

2011 2381 
 

 
 
 
 
2  Obisk, izposoja, člani  in uporabniki knjižnice 
 
2.1 Obisk 
 
V letu 2011 je bilo planiranih 54.714 obiskovalcev knjižnice (47.124 za izposojo gradiva in na 
prireditvah, 7590 obiskovalcev domače strani). 
 
Realizacija je 59.090 obiskovalcev (50.138 za izposojo in na prireditvah, 8.952 obiskovalcev 
domače strani). (Obisk domače strani s(m)o določenem odstotku povečali zaradi postavljanja 
nove: izdelovalci iz Ljubljane in sodelujoči zaposleni.) 
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Obisk odrasli otroci skupaj 

splošni in otroški 
oddelek 20.342 12.270 32.612 
čitalnica   3.548 2.335   5.883 

matična knjižnica 23.890 
                               

14.605 
                                

38.495 

via OPAC (o*) 1.479 809 2.288 

E- točka (v, vi) 
                                 

370 1026 1.396 

E- točka na 
bibliobusu (v, vi) 264 295 

 
559 

medknjižn. izposoja 78 0 78 

iz Knjižnice za slepe 
in slabovidne    

potujoča knjižnica 1.547 
 

1.201 2.748 

izposojeval. Bistrica 312 0 312 

obknjižnična 
dejavnost 2.420 1.842 4.262 

    

skupaj 30.360 19.778 50.138 

    

obisk domače strani 
knjižnice na internetu   

8.952 
 

skupaj   59.090 

 
2.2 Izposoja (STA 750) 
 
Za leto 2011 je bilo planirano  med 185.000 in 190.000 enot izposoje knjižničnega gradiva. 
 
Realizacija izposoje je 199.602.  
  

Izposoja gradivo za odrasle gradivo za  otroke skupaj 

splošni in otroški 
oddelek   105.384 

 
49.343 

 
154.727 

čitalnica   11.383   9.485   20.868 

matična knjižnica 116.767 58.828 175.595 

via OPAC 5.518 3.315 8.833 

potujoča knjižnica 7.998 5.906 13.904 

izposojeval. Bistrica 
                                  

1.076 0 1.076 

medknjižn. izposoja 
                                

63 0 63 

iz Knjižnice za slepe 
in slabovidne 131 0 131 

skupaj 131.553 68.049 
                       

199.602 

 
 
 
2.3  Primerjava obisk / izposoja 2011:2010 
 
Fizični obisk knjižnice za izposojo gradiva na dom se je v celoti v primerjavi z letom 2010 
povečal za 1,06 %:  



9 
 

-obisk odraslih za izposojo gradiva na dom se je v osrednji knjižnici povečal  za 1,05 %, 
obisk otrok pa je za 1,07 % večji.   
-na bibliobusu  je obisk ostal na ravni leta 2010,  
-v Domu Petra Uzarja pa se je zmanjšal za 0,91 %.  
 
Obisk e-točke v knjižnici je ostal na enaki ravni kot v letu 2010 zaradi povečanega obiska 
otrok ob zmanjšanem obisku odraslih.  
Na bibliobusu izkazuje povečanje za 1,04 %, tu pa gre v prid odraslih. 
 
Za 1,3 % se je še povečal obisk prireditev, povečanje je bolj vidno pri odraslih. 
 
 Elektronske možnosti za uporabo knjižničnih storitev (podaljšave, rezervacije, naročanje 
gradiva od doma prek internetne povezave), izkazujejo glede na leto 2010 povečan indeks in 
znaša  157,1. Za 1,16 % se je povečal obisk domače strani knjižnice. Celoten obisk skupaj 
izkazuje indeks 107,1 glede na leto 2010. 
 
Izposoja v oddelku za odrasle se je povečala in izkazuje indeks 115,1, v otroškem oddelku 
pa rahlo upadla indeks 99,5 glede na leto 2010. Skupni indeks izposoje  na dom je 112,00. 
Izposoja v čitalnici  je rahlo upadla: indeks 95.  
 
Eksplicitni podatki, ki jih dajo računalniške statistike kažejo, da se je za 1,05 % povečala 
izposoja gradiva z domačih računalnikov (podaljšanje gradiva, rezervacije in naročila), za 
enak odstotek 1,07 % se je povečala izposoja na bibliobusu, v Bistrici pa se je zmanjšala za, 
indeks 97,5.  
 
Izposoja gradiva v celoti izkazuje indeks 107,4  glede na leto  2010.     
 
2.4  Člani knjižnice   

 
2.673, od tega prvič vpisanih v letu 2011 420 prebivalcev 

 
Načrtovano za 2011: ob obstoječih še 270 novo vpisanih članov (da bi zajeli 19,30 % 

prebivalstva).  
 
Realizacija: 420 novo vpisanih. Delno rezultat akcije 50 podarjenih članarin novo vpisanim 
članom ob 50-letnici Knjižnice dr. Toneta Pretnarja. Prav tako smo podarili brezplačno 
članarino občanom, ki so prvič prišli v knjižnico na »ta veseli dan kulture – 3. decembra« ter  
udeležencem simbioze in abc računalništva. 
 

  
ODRASLI    

dijaki  študenti zaposleni nezaposleni upokojenci Drugo  SKUPAJ 

Vsi skupaj 252  210 684 163 293 66 1.668 

od tega prvič 
vpisani v letu 
2011 

27 
 

17 107 40 61 
 

12 264 

 

  
MLADINA 

predšolska osnovnošolska SKUPAJ 

Vsi skupaj 291 714 1.005 

od tega prvič vpisani  v 
letu 2011 

78 78 156 

 
V obdobju od leta 2000 do 2010 se je v knjižnico vpisalo 5.369 občanov. 
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2.5 Uporabniki knjižnice 
 
V  obdobju julij-september 2010 je bila v KdrTP opravljena anketa z namenom, da bi pridobili 
podatke, koliko članov si na svojo člansko izkaznico izposojajo gradivo še za koga. Vzorec je 
zajel 370 članov, od njih si jih kar 58,37 % izposodi gradivo še za sorodnike, sosede ali 
prijatelje … V povprečju si izposodijo še za 2,58 osebe. 
 
Anketa samo potrjuje opažanja zaposlenih v knjižnici, da je uporabnikov knjižnice bistveno 
več kot njenih članov.  
 
Če torej  polovico članov pomnožimo z 2,58, dobimo 3448 uporabnikov.  
 
3  Literarna srečanja, potopisi, prireditve in druga obknjižnična dejavnost, namenjena 
odraslim uporabnikom  - v  prilogi I                                                                                                   
 

obisk v 2011 je  2.420                

Obisk v 2010 je 1973. Indeks 2011/2010 je 122,65. 
 
Obknjižnična dejavnost za odrasle se je vršila v naštetih oblikah: 
 
literarni večeri (predstavitve knjig, avtorjev, založb) (Dobimo se v Knjižnici dr. Toneta 

Pretnarja) - 12 
predavanja na temo zdravja, ekologije - 12 
potopisna predavanja - 7 
monodrame - 1 
tematski večeri (Knjižnica - prostor za vse) 
srečanja Pogovorne skupine - 18 
srečanja članov Društva slepih in slabovidnih - 10 
delavnice za odrasle pod skupnim naslovom Srečujemo se (in ustvarjamo) - 1 
ABC računalništva za starejše v izvedbi KdrTP - 3 
ABC računalništva za starejše v sodelovanju z vseslovenskim projektom Simbioz@ - 2 
obiski varovancev Varstveno delovnega centra, enota Tržič - 10 
razstave – 1 in 80 manjših v prostorih KdrTP 
druga strokovna dejavnost, akcije (Podarimo knjigo, Knjiga za vsakogar …) - 4 
mamice na porodniškem dopustu v knjižnici - 3      
     
    
4  Bibliopedagoška dejavnost in  prireditve, namenjene otrokom  - v  prilogi III  
                                                                                                                                                 

Obisk 1.842 

Obisk v 2010 je bil 2.141. Indeks 2011/2010 je 86. 
 
Dejavnosti za otroke so potekale v naštetih oblikah: 
 
prireditev ob Andersenovem dnevu - Svetovnem dnevu knjig za otroke - 1 
ure pravljic - 36 
vrtec, razred na obisku - 15 
potujoča knjižnica na obisku v vrtcu, šoli -3 
pravljica na obisku  v vrtcu - 6 
počitniške delavnice - 4 
dramske skupine se predstavijo - 3 
pravljica za lahko noč na Radiu Gorenc - 92 
izvajanje projekta Rastem s knjigo (državni), namenjen sedmošolcem - 5 
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slovenski knjižnično-muzejski kviz 
razstave  
 
Indeks obiska VSEH prireditev oziroma obknjižničnih dejavnosti 2011/2010 je 103,59 (4114 : 
4262).  
 
5 Izredne dejavnosti in dogodek, ki je zaznamoval leto 2011 
 
5.1 Praznovanje 50-letnice knjižnice 
 
20. junija 1961 je Občinski ljudski odbor Tržič z odločbo št. 02-09-13/1-61 ustanovil Občinsko 
ljudsko knjižnico Tržič, tako je leta 2011 praznovala svojih 50 let. V ta namen je bil pripravljen 
in izdan zbornik z naslovom »Dokler bo v knjižnici človeka objel prijazen, mlad smehljaj …ob 
50-letnici profesionalne knjižnice v Tržiču« in pripravljena slovesna akademija v Kulturnem 
centru Tržič. Oboje je bilo združeno še s predstavitvijo Pretnarjevega nagrajenca za leto 
2011 Petra Scherberja.  
Preko razpisa je knjižnica od Občine Tržič pridobila v namen izdaje zbornika in priprave ter 
izvedbe slovesne prireditve 2.464,16 € (zaprošeno za  3.428,40 €). Delež v višini 3.428,40 € 
je prispevala knjižnica sama.  
 
Ocenjujemo, da smo zaposleni pridobili 1.400,00 € sponzorskih sredstev - v materialni obliki 
za namen pogostitve ob jubilejni prireditvi v Kulturnem centru Tržič. 

 
Nekaj odzivov (anonimnih, ker nismo zaprosili za dovoljenje za objavo): 

 

Iskreno se zahvaljujem za prijaznost in pozornost. Pripravili ste čudovit in barvit 
zbornik – res se mi je zasmejalo, ko sem ga zjutraj zagledala na svoji mizi! 

 

V imenu Knjižnice Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko se vam najlepše 
zahvaljujemo za vabilo ob vaši 50-letnici. Ker se prireditve ne bomo mogli udeležiti, 
vas prosimo, da nam, če je mogoče, pošljete zbornik. Spomin na našega pokojnega 
profesorja in prijatelja, dr. Toneta Pretnarja, je na fakulteti še zelo živ, zato nam 
bralcev vašega zbornika ne bo zmanjkalo. 

 

Ko sta me na mizi pričakala zbornik in vabilo, so se mi pa usta res razlezla v smehljaj, 
tako da se mi zdi izbor Tonetovega verza za naslovnico res zadetek v polno. Pa 
barve, meni je všeč … 

 
 
5.2 Novo po programu v letu 2011 
  
Pogovor o(b) zgodbi oz. Bralni krožek  v Domu Petra Uzarja   
Realizirano …………… 13 
 
Mamice na porodniškem dopustu v knjižnici  
Realizirano …………… 3 
 
Babice varuške v knjižnici  (nerealizirano).  
 
5.3 Novo izven programa (dodatno) 
 
-sodelovanje z Društvom diabetikov Tržič, 1x mesečno merjenje krvnega pritiska, sladkorja, 
holesterola in trigliceridov, od oktobra 2011 
-branje Pravljica za lahko noč za Radio Tržič, predvajana ob sobotah in nedeljah (94krat) 



12 
 

-Prisluhnimo zdaj še poeziji: ena pesem na dan, od julija 2011 
-branje recenzij (predvajano ob torkih), novo od septembra 2011 
 
5.4 Pravljična šola  
 
Knjižnica je v septembru izvedla svojo tretjo dvodnevno izobraževalno delavnico Umetnost 
pripovedovanja pravljic v Domu pod Storžičem. Udeležilo se jo je 22 bibliotekark in 
vzgojiteljic iz vse Slovenije. 
 
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 za vsako literarno srečanje poslanih  ~ 140  vabil, za 
druge prireditve in akcije med 100 in 150, pošiljanje vabil iz programa Cobiss 2 po e-pošti 
zajame  ~ 600 članov knjižnice.  
 
Vabila so bila izdelana v knjižnici, prav tako za počitniške delavnice in ure pravljic. Natisniti 
smo dali vabila za slavnostno akademijo ob 50. letnici profesionalne knjižnice v Tržiču, ki 
smo jo praznovali junija 2011. 
 
Poročali s(m)o o nas:  
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 kabelski TV, 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 in Radia Ognjišče, 
zares dosledno pa je sodelovanje z  Radiem Gorenc.  
 
Po prireditvah smo oz. so pisali o nas – 42krat. 
 
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 2011. 
 
Nova domača stran:  
Uporabniki interneta lahko ažurne informacije iz knjižnice pregledajo na domači strani 
knjižnice na (novem) naslovu http://www.knjiznica-trzic.si/. Prisotna je tudi na face booku.  
 
Domačo stran je knjižnica v letu 2011 prenavljala s pomočjo treh mladih zagnanih 
knjižničarjev – računalničarjev iz Ljubljane. Delo so opravili gratis - sponzorsko, temelji na 
najnovejši različici prostega sistema Joomla. Zaživela je zadnje dni leta 2011. Dodatna 
prednost:  vsebine bomo lahko dodajali zaposleni v knjižnici sami, kar bo zagotavljalo večjo 
ažurnost.  V letu 2011 se je na domačo stran knjižnice prijavilo 8.952 obiskovalcev (leto 
poprej 7.690). 
 
Dodatna promocija knjižnice v 2011:  

 transparent KdrTP, visel s stavbe na Balosu 4 

 majčke z logotipom 

 kazalke 

 logotipu knjižnice smo za leto 2011 dodali »praznujemo 50 let« 
 

http://www.knjiznica-trzic.si/
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7  Izobraževanje – priloga V 
 
Zaposleni so se udeleževali strokovnih izobraževanj, ki so jih organizirali Pionirska knjižnica -
Knjižnica Otona Župančiča, Mestna knjižnica Ljubljana,  Enota za razvoj knjižničarstva in 
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, Zveza računovodskih in finančnih 
delavcev, ministrstva, Cankarjev dom Ljubljana in Mestna knjižnica Kranj. Strokovni delavci 
so se udeležili nekaterih strokovnih ekskurzij, delavnic in obiskali knjižne sejme.  
 
Knjižnica je za zaposlene in za člane sveta knjižnice organizirala strokovno ekskurzijo v 
Knjižnici Dravograd in Ravne na Koroškem in jo združila z  ogledom Prežihove domačije v 
Kotljah. 
  
Miha Gros, zaposlen prek programa javnih del, je v šolskem letu 2009 / 2010 opravljal izpite 
za četrti letnik srednje ekonomske šole (program 3+2) in naredil tudi dva izpita za maturo. 
 
Zaposleni sodelujejo v stanovskem društvu – Društvu bibliotekarjev Gorenjske, v obdobju 
2010 do 2012 je Knjižnica dr. Toneta Pretnarja nosila predsedniško in tajniško funkcijo.  
 
 
8  Primerjalni podatki o delu  
 

8.1  Primerjalni podatki o delu po letih 
 

Leto obisk izposoja prirast  
medbib. 
izposoja 

 
knjiž. 
delavci* 

 
uprava javna dela 

1990 28.287 78.074 2.057 98 4 1,2 (ZKI)  2 

1995 29.728 86.666 1.658 92 4 1,2 (ZKI) 2 + pripravnica 

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 

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 78 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  - 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 
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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 

 
 
9  Kadri in izraba ur  

 
9.1  V knjižnici so bili v letu 2011  zaposleni : 

strokovni delavci za nedoločen čas s polno delovno obveznostjo: 
-  1 knjižničarka  (od 17. 01. 2011, ima pa  visokošolsko izobrazbo (VII/2))  
-  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 s 30 urno tedensko obveznostjo; 
 
drugo: 

- čiščenje prostorov je bilo opravljeno prek mladinskega servisa, 
 

9.2  Izraba ur  
 
V letu 2011 so zaposleni opravili 22.046 delovnih ur:  
- 18.739 za redno delo, to je 84,99 % (delo na bibliobusu in postajališču premične zbirke v 
Bistrici znaša 608 ur, kar predstavlja 3,24 % od rednega dela oziroma 2,75 od celotnega; 
delo v osrednji knjižnici pa 96,76 %),      
- 670 ur za izobraževanje (3,03 %) (188 ur je bilo samoizobraževanja, 0,85 %),  
- 2.090 ur je bilo rednega letnega dopusta (9,48 %), 546 ur pa bolniškega dopusta (2,47 %).  
 
V leto 2011 se prenaša neizrabljeni letni dopust: računovodkinja 104 ur, direktorica 120 ur, 
ostali zaposleni pa 452 ur;  v leto 2011 zaposleni prenašajo tudi 175 ur t. i. viška ur.  
 

9.3 Mentorstvo 
 
Center za socialno delo Tržič se je v letu 2011 obrnil na Knjižnico dr. Toneta Pretnarja s 
prošnjo, če bi lahko sprejeli mladostnika, ki mora po odločbi sodišča opraviti določeno število 
ur  družbeno koristnega  dela.  Napotili so nam dva, prvi je opravil 30, drugi pa 40 ur splošno 
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koristnega dela. Knjižnica je zagotovila mentorici, ki sta ju uvajali in spremljali pri delu.  
Ocenjujemo, da smo s svojim pristopom, dejavnostjo in delom  vzpostavili dober odnos z 
napotenima in jima 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 2011  pripravila 2  prijavi na projektne razpise Ministrstva za kulturo: 
- prijavo na projektni razpis za nakup računalniške opreme. Knjižnica je  pripravila vso 
potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis za nakup dveh prenosnih računalnikov za 
uporabnike in ga v soglasju z Občino Tržič prijavila.  Projekt je bil odobren s strani 
Ministrstva in tako je knjižnica pridobila 2 premični računalniški delovni postaji za uporabnike. 
V največji meri prideta v poštev pri izvajanju ABC računalništva, zaradi prostorske stiske in 
pomanjkanja delovnega prostora pa občasno  tudi bibliotekarjem za njihovo strokovno delo. 
 
- prijavo na projektni razpis za nakup knjižničnega gradiva za leto 2011.  
To je Javni razpis za izbor kulturnih projektov nakupa knjižničnega gradiva v splošnih 
knjižnicah, ki ga je v letu 2011 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za 
kulturo. Razpisna dokumentacija se je delno pripravljala v decembru 2010, delno v januarju 
2011 in je bila v soglasju z ustanoviteljem v roku posredovana na Ministrstvo za kulturo. 
Ministrstvo je za leto 2011 sofinanciralo nakup knjižničnega gradiva v višini 23.570,00 € 
(63,65 % od načrtovanega). 
 
10.1.2 Sveta zavoda Knjižnice dr. Toneta Pretnarja je na svoji redni 9. seji (12. 1. 2011) 
naložil direktorici, da pripravi vse potrebno, da se spelje projekt ureditve Pretnarjeve 
spominske sobe 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 bo v letu 2011 sofinancirala Občina Tržič. 7. 7. 2011 je knjižnica prejela Sklep o 
sofinanciranju projekta v višini 1.239,75  € in soglasje, da knjižnica iz presežka prihodkov 
nad odhodki iz preteklih let vloži svoj delež v višini  3.420,00 €.  
Občina se je zavezala, da bo svoj dokončni delež v višini 2.180,25 € sofinancirala v začetku 
leta 2012 (zasteklitev knjižnih omar). 
 
Dela so potekala po programu: električna napeljava in luči, računalniška povezava (izvajalec 
Marko Zaplotnik – Elektrolift), beljenje in polaganje laminata (izvajalec Anton Bečan), 
izdelava omar (Blaž Ahačič). 
O poteku del in porabi sredstev so bila podana vmesna poročila ustanovitelju, Občini Tržič. 
 

10.2 Investicijsko vzdrževanje 
 
10.2.1 Zaradi lesenih stropnih opažev je bila nujna menjava svetil v prostorih knjižnice, 
občina je dala potrebna sredstva, dela je izvedel Marko Zaplotnik – Elektrolift. Žal je bila 
črtana menjava svetil v čitalnici (z obrazložitvijo, da tam ni lesenega opaža), vendar sedanja 
dajejo zelo slabo svetlobo, kar je do uporabnikov neprijazno.  
 
10.2.2 Med letom je knjižnica obnavljala drobni inventar: plastifikator za A4, plastifikator za 
izdelavo izkaznic, diktafon, radiokasetofon, 4x nasadni regali … 
 
10.2.3  Februarja 2011 je bil kupljen tiskalnik za računovodstvo. Svoj delež sredstev naj bi za 
nakup prispeval tudi Tržiški muzej, saj računovodkinja vodi računovodstvo tudi za ta zavod. 
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10.2.4 V letu 2011 na ravni države (MIK) ni bilo razpisanih projektov za posodobitev 
računalniške opreme za delo bibliotekarjev. Najstarejši računalniški delovni postaji v knjižnici 
sta iz leta 2004. Eden od teh računalnikov je v jeseni dokončno odpovedal. Ustanoviteljico, 
Občino Tržič, smo  prosili za soglasje, da kupimo novega iz presežka prihodkov nad odhodki 
iz preteklih let. Lociran je v pisarni zgoraj. 
 
10.2.5 Prav tako smo zaprosili za soglasje za nakup še ene računalniške delovne postaje v 
decembru 2011, ko se je izkazalo stanje presežka na postavki plače. Občina je presežek na 
plačah prerazporedila na konto investicij in dala soglasje za nakup računalnika. Lociran je v 
pisarni računovodkinje. 

 
10.2.6  Z ozirom na številne prireditve, ki se zvrstijo v knjižnici in zaradi izvrševanja njene 
temeljne naloge: zbiranje, obdelava in hramba domoznanskega gradiva, je bil več kot 
upravičen  nakup kamere (dovoljenje občine, presežek prihodkov nad odhodki) v decembru 
2011. Odslej se bodo prireditve  snemale in posnetki shranili. 
 
10.2.7  Zaradi pogosto prenapolnjenega večnamenskega prostora in občasnih zelo tihih 
gostov, je bil utemeljen nakup ozvočenja. 
 
  

10.3 Komunikacije 
 
Veliko pridobitev in olajšanje vsakdanjega dela bibliotekarjev je prinesla ureditev 
sistemskega mrežnega diska oziroma sistemskega oddaljenega dostopa do računalnikov. 
Zaradi premajhnega števila delovnih postaj za zaposlene, še bolj pa zaradi nezadostnega 
delovnega prostora zanje, so marsikaj prisiljeni narediti v izposoji ali pa se s prenosnikom 
umakniti v miren predel. Sedaj odpade vsakokratno presnemavanje in prenašanje 
opravljenega dela na ključek ali cd, do dokumentov lahko dostopajo s kateregakoli 
računalnika. 
 
11  Primerjava med rezultati v letu 2010 in 2011 in med planiranimi in doseženimi 
rezultati v letu 2010 
 
 
 

         GRADIVO                
 

 
realiz. 2009 

realiz. 
2010 

realiz 
2011 

realiz. 
11/10 plan 2011 

realiz./plan 
2011 

 nakup 2.996 2.877 3.212 111,64 3.292 97,57 
  

sredstva za nakup  60.150,78 € 
60.658,50 

€ 
60.926,66 

€ 100,04 74.061,00 82,26 
  dar, stara zaloga  485 343 316 92,12 0  0,00 
  PRIRAST SKUPAJ 3.481 3.220 3.528 109,56 3.292 107,16   

 

         ODPIS 2.443 2.047 2.381 116,31 1.800 132,77   
 

         CELOTEN FOND 67.587 68.763 69.906 101,66 72.376 96,58   
 

         NOVO VPISANI               
 ČLANI  286 369 420 113,82 270 155,55   
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OBISK               
 obisk 48.238 47.838 50.138 104,80 47.124 106,39 

  obisk domače strani  5.997 7.590 8.952 117,94 7.590 117,94 
  OBISK SKUPAJ 54.235 55.428 59.090 106,6 54.714 107,99   

               
  IZPOSOJA 189.145 190.936 199.602 104,53 190.000 105,05   

 

         

         OBKNJIŽNIČNA DEJAVNOST  ZA ODRASLE         
 

 
realiz. 2009 

realiz. 
2010 

realiz 
2011 

realiz. 
11/10 plan 2011 

realiz/plan 
2011 

 literarni večeri 14 11 12 109,09 9 133,33 
  predavanja 8 11 20 181,81 9 222,22 
  skupina za samop. 18 13 18 138,46 18 100 
  skupina za samop.- gost 3 4 0 0 0 0  
  Društvo slepih in sl. 10 10 10 100 10 100 
  delavnice za odr. 4 6 6 100 4 150 
  Obisk VDC-ja 3 6 10 166,66 10 100 
  bralni krožek v DPU x x 13 0  10 100 
  Društvo diabetikov x x 3 0  0 0 
  Mamice na por. dopustu x x 3 0  3 100 
  posebne akcije 5 7 4 57,14 4 100 
  razstave v knjižnici 60 62 67 108,06 62 108,06 
  razstave izven KdrTP 1 x 1 100 x  100 
  SKUPAJ  126 130 167 128,46 139 120,14 
  

         

         BIBLIOPEDAGOŠKA DEJAVNOST ZA OTROKE           
 

 
realiz. 2009 

realiz. 
2010 

realiz 
2011 

realiz. 
11/10 plan 2011 

realiz/plan 
2011 

 srečanja z ustvarjalci  1 1 1 100 1 100 
  vrtec, razred na obisku 17 17 20 117,65 16 125 
  ure pravljic 35 38 36 94,74 36 100 
  počitniške delavnice 7 4 4 100 4 100 
  pravljica/bibliobus na 

obisku 0 12 9 75 9 100 
  kviz 1 1 1 100 1 100 
  razstave na panojih 20 17 13 76,47 17 76,47 
  SKUPAJ  81 90 84 93,33 84 100 
  pravljica na Radiu 

Gorenc x  x  94 0  0  0  
  

         SKUPAJ ODRASLI             
   IN MLADINA 207 220 264 (358) 120 223 118,38 
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V letu 2011 se je v knjižnici v 252 delovnih dnevih poleg rednega dela (nabava, obdelava 
gradiva, nudenje informacij, izposoja…) odvilo 264 dogodkov. Nekatere delavnice in 
nekatere akcije so večdnevne in so bile večkrat ponovljene;  z upoštevanjem le-tega znese 
seštevek 301 dogodek v letu 2011. To pomeni 1,194 dogodka na  dan. 
Poleg navedenega je bil 99 popoldnevov v letu na terenu bibliobus in 47 krat je bila za 
izposojo odprta premična zbirka v Domu Petra Uzarja v Bistrici. 
 
   
12 Zaključek 
 
Prenatrpan in občutno premajhen otroški oddelek glasno kliče po novi knjižnici, saj v 
obstoječih prostorih ni možnosti za oblikovanje dodatne ponudbe, s katero bi privabili otroke 
in mladostnike, zlasti zadnje. 
 
Vsi prostori knjižnice so natrpani, del opreme je star – vse to onemogoča oblikovati novo, 
drugačno ponudbo tudi za odrasle uporabnike. V danih razmerah je knjižnica svoj maksimum 
dosegla že pred tremi, štirimi leti. 
 
Zaradi prostorske stiske je potreba po povečanem odpisu gradiva (planirano 1.800 enot), kar 
gre kljub strokovni preudarnosti pri odpisovanju, na škodo same knjižnične zbirke. 
 
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 materialne stroške, plače, uredila dotrajano razsvetljavo v večjem delu knjižnice, 
sodelovala pri projektu 50-letnice knjižnice, urejanju Pretnarjeve spominske sobe … Žal pa 
se še nikjer ne kaže celostni pristop k reševanju prostorske stiske / selitve knjižnice.  
 
V ilustracijo še: v letu 2011 je knjižnico fizično dnevno (s sobotami 294 dni) obiskalo 
povprečno 170 obiskovalcev (brez obiska domače strani in transakcij prek interneta), ki so si 
izposodili na dan povprečno 678 enot gradiva in ga približno enako količino tudi vrnili – torej 
»gre skozi roke knjižničarjev« dnevno povprečno 1356 enot gradiva. 
 
 
 
 
 
            Marinka Kenk-Tomazin, univ. dipl. bibliotekarka 
         direktorica 
 


