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V Ivanjkovcih so v začetku decembra 
v prostorih tamkajšnje Osnovne 
šole odprli krajevno knjižnico, ki 

bo, tako kot Krajevni knjižnici v Središču 
ob Dravi in pri Svetem Tomažu, delovala 
kot enota Knjižnice »Franca Ksavra Me-
ška« Ormož. Na pobudo predsednice doma-
če Krajevne skupnosti Slavice Rajh so si za 
krajevno knjižnico v Ivanjkovcih prizadeva-
li že od leta 2011. V teku let pa so s pomočjo 
Občine Ormož, ki je sofinancirala ureditev 
prostorov in opremo, preuredili šolsko knji-
žnico in z nekaj dodatnega prostora pridobili 
sodobno urejeno krajevno knjižnico; deluje 
na nekaj več kot sto kvadratnih metrov in 
ponuja 12 tisoč knjižničnih enot. Knjižnica 
bo za obiskovalce odprta trikrat tedensko (v 
ponedeljek od 9. do 14. ure in v torek in če-
trtek od 13. do 18. ure).
Trak na vhodu v knjižnico so simbolično 
prerezali župan Občine Ormož Alojz Sok, 
minister za kulturo Tone Peršak, direktorica 
Knjižnice F. K. Meška Ormož Milica Šavora 
in ravnateljica OŠ Ivanjkovci Nada Pignar. 
Še pred tem pa je v šolski telovadnici pote-
kala slovesnost, ki so jo pripravili osnovno-
šolci in njihovi mentorji. Nastopili so šolski 
recitatorji in otroški ter mladinski pevski 
zbor. Kot gostje so nastopili člani Mešanega 
pevskega zbora DU Ivanjkovci. Zbrane, ki 
so napolnili šolsko telovadnico, so pozdravi-
li direktorica Knjižnice F. K. Meška Ormož 
Milica Šavora, ki je predstavila novo krajev-
no knjižnico v Ivanjkovcih in se zahvalila 
občini ter vsem donatorjem, ki so pomagali s 
knjižnim gradivom napolniti knjižne police. 
Kot donatorji so se namreč izkazale mno-
ge knjižnice v Sloveniji, od Novega mesta, 
Maribora do Ptuja, in mnogi posamezniki, 
še posebej pa se je z donatorskimi sredstvi v 
višini 4 tisoč evrov izkazala Zavarovalnica 
Triglav. Tako je v nadaljevanju spregovoril 
tudi Uroš Skuhala, predstavnik Zavaroval-
nice Triglav. Povedal je da, so ponosni, ker 
so tudi oni del zgodbe o nastanku krajevne 
knjižnice v Ivanjkovcih. Ni pa to bila nji-
hova prva donacija Ivanjkovcem, pomagali 
so tudi pri nakupu defibrilatorja. Zbrane je 
pozdravila tudi ravnateljica Osnovne šole 
Nada Pignar, ki je povedala, da je krajevna 
knjižnica plod sodelovanja s Knjižnico F. K. 
Meška in z Občino Ormož in bo za krajane 
Ivanjkovcev velika pridobitev. Enako je raz-
mišljala tudi Slavica Rajh, predsednica KS 
Ivanjkovci, ki je zbranim predstavila potek 
prizadevanj za knjižnico v domači krajevni 

skupnosti. Zbrane je potem pozdravil tudi 
župan Občine Ormož Alojz Sok, ki meni, 
da bo knjižnica v bližini mnogim prihranila 
pot v Ormož, oziroma jim bo bližina omo-
gočala, da bodo še bolj in še raje posegali po 
knjigah. Slavnostni govornik je bil minister 
za kulturo Tone Peršak. V svojem govoru je 
poudaril  poseben pomen knjižnic v Slove-
niji ter njihovo poslanstvo, ki že dolgo ni več 
zgolj izposoja knjig, saj knjižnice ponujajo 
še vrsto drugih sodobnih dejavnosti.
Tudi krajevna knjižnica v Ivanjkovcih bo 
poleg izposoje knjig ponujala možnost upo-
rabe računalnika oziroma dostop do interne-
ta, izpisovanje (tisk) dokumentov, fotokopi-
ranje, skeniranje in podobno. Po novem letu 
bodo v knjižnici na voljo tudi dnevni časo-
pisi ter revije. Organizirala bo tudi različne 
prireditve, delavnice in pravljične urice za 
najmlajše. 
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V Ivanjkovcih odprli krajevno knjižnico

Šola zdravja traja 30 minut 

Toliko časa potrebujemo, da se razgibajo vsi sklepi in vse mišične skupine. S tem dosežemo boljšo gibljivost telesa in koordinacijo 
gibanja za aktiven dan. 
KDAJ? Vsak dan ob 8. uri, razen sobote in nedelje.
KDO? Telovadi lahko vsak, ki si želi vadbo na prostem. Vaje niso zahtevne, ni potrebna posebna športna oprema in vse je brezplač-
no. Vsak telovadi po svojih zmožnostih in na lastno odgovornost. Pripadnost društvu potrdiš s članarino 20 € enkrat na leto.
KJE? V Ormožu, pri knjižnici. 
VADITELJI so prostovoljci. Ormoška skupina ima trenutno dve usposobljeni voditeljici.
ORANŽNA, to je barva svetlobe, veselja in močne energije – rumena in rdeča skupaj. 
Oranžna je naša barva. To je energija naših juter.
ORMOŽ 
Tako poteka Šola zdravja v Ormožu. To je vadba blizu doma. 
VABILO – pridružite se, ne iščite izgovorov. Tudi po drugih delih mesta in tudi na vaseh se aktivirajte in sestavite skupino. Pridemo 
in naučili se boste! Tudi nam so pomagali.
ZA ZDRAVJE SE MORAMO SAMI POTRUDITI.
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