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1. UVOD 
Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za leto 2017 daje 
vpogled v podatke o opravljenem delu zavoda v minulem letu. Prinaša podatke o sestavi knjižnične 
zbirke, prirastu in izposoji gradiva, obisku in članih knjižnice. Pojasnjuje njeno prizadevanje po širjenju 
bralne kulture in popularizaciji knjižnične dejavnosti v okolju, saj v njem najdemo podatke o vseh 
knjižničnih dogodkih, projektih in drugem delu z uporabniki. V njem so tudi prikazani kadrovski 
pogoji, izkoriščenost delovnega časa in podatki o izobraževanju delavcev knjižnice. Je odraz 
zastavljenega poslovnega programa, zato v določenih postavkah komentira uspešnost začrtanega. 
Ker pa ocena poslovanja temelji tudi na primerjavi rezultatov prejšnjih let, primerja uspešnost 
poslovanja v nekaterih najpomembnejših segmentih poslovanja. Dosežene rezultate v mnogih 
postavkah vrednoti s postavljenimi normativi v Pravilniku o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe. Pripravljeno je na podlagi podatkov, ki so jih podali strokovni 
delavci in računovodska služba, ter izpisov v programski opremi COBISS. 

1.1. Predstavitev zavoda 

Naziv: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož 

Sedež: Žigrova 6b, 2270 Ormož 

Matična št.: 5627460 

Davčna št.: 88074412 

Tel.: 02 741 55 80, 02 741 55 84 (izposoja), 02 741 55 82 (direktor), 02 741 55 88 (čitalnica), 02 741 
55 86 (mladinski oddelek), 741 55 87 (odrasli oddelek). 

Faks: 02 741 55 89 

E-pošta: knjiznicaorm@orm.sik.si 

Spletni naslov: http://www.orm.sik.si 

Zaposleni v knjižnici na dan 31. 12. 2017 

- Strokovni delavci: Branka Vočanec, Željka Nardin-Milovanović, Nina Šulek, Leonida 
Šumenjak, Damjan Rizman, Špela Borko, 

s krajšim delovnim časom: Simona Sakelšek, Bernardka Viher, Marijana Korotaj, Milica 
Šavora 

- Računovodska služba: Stina Hergula (krajši delovni čas) 

- Tehnična služba: Rudi Pevec (krajši delovni čas) 

- Javna dela: Marinka Vnuk (krajši delovni čas) 

- Direktorica: Milica Šavora (krajši delovni čas) 

1.1.1. Organi zavoda 

Svet zavoda je bil konstituiran 12. junija 2013. 

Člani sveta zavoda na dan 31. 12. 2017 so bili: mag. Stanka Premuš, predsednica sveta, Željka Nardin-
Milovanović, namestnica predsednice sveta, Mateja Zemljak, Franc Kolarič, Helena Srnec, Zinka 
Hartman in Leonida Šumenjak. 

Svet zavoda se je v letu 2017 sestal na treh rednih sejah. Obravnaval in sprejel je poslovno poročilo z 
zaključnim računom za leto 2016, obravnaval in podal je soglasje k usklajenemu finančnemu načrtu 
za leto 2017, obravnaval in potrdil je spremembe in dopolnitve programa dela knjižnice za leto 2017, 
se seznanil s polletnim poročilom knjižnice za leto 2017, podal soglasje k Spremembam pravilnika o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici, obravnaval in podal soglasje k Programu 
dela knjižnice v letu 2018, Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice ter cenam storitev za 

mailto:knjiznicaorm@orm.sik.si
http://www.orm.sik.si/
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leto 2018. Svet zavoda je nadzornima odboroma občin Ormož in Središče ob Dravi predlagal izredni 
nadzor finančnega poslovanja zavoda in da po opravljenem nadzoru o sumu neporavnanih 
obveznosti za nakup knjižničnega gradiva s strani Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž 
seznanita tudi občinska sveta občin Ormož in Središče ob Dravi. Prav tako je obravnaval problematiko 
obračunavanja, evidentiranja, plačevanja in izterjave članarine, zamudnine, opominov, odškodnin in 
drugih stroškov po veljavnem ceniku, sistem notranjih kontrol nad izvajanjem nalog zaposlenih in 
obravnaval tudi izvajanje neknjižničnih dejavnosti v zavodu. Svet zavoda je skupnemu organu 
županov podal pobudo za dopolnitev 11. člena Odloka o ustanovitvi knjižnice. Direktorici je določil 
letno oceno za leto 2016 in število dni letnega dopusta za leto 2017. 
 

Direktor 

Od 1. oktobra 2013 je direktorica knjižnice kot strokovni in poslovni vodja zavoda za krajši delovni čas 
Milica Šavora. V letu 2017 je kot direktorica opravljala vsa vodstvena in organizacijska dela, ki izhajajo 
iz veljavnih zakonskih aktov in predpisov.  

1.2. Dejavnost 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na 
področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnična 
dejavnost je namenjena 16.1991 prebivalcem z območja delovanja. Člani in uporabniki knjižnice 
prihajajo tudi iz drugih okoliških občin in tujine, preko vstopanja s svetovnega spleta na domačo stran 
knjižnice in modula COBISS/OPAC pa tudi mnogo širše, saj navedene aplikacije ponujajo informacije o 
delovanju in zalogi knjižnice vsej zainteresirani javnosti v Sloveniji in drugod po svetu. 

Knjižnica izvaja v okviru knjižnične javne službe naslednje dejavnosti: 

 zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo, 

 zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

 izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire, 

 posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve, 

 sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

 pridobiva in izobražuje uporabnike, 

 skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 

 varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik, 

 opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

 zagotavlja storitve za prebivalce s posebnimi potrebami, 

 sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 

 zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 

 zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih 
medijih, 

 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 
spodbujanju bralne kulture, 

 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, 

 organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo. 

Po Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah je knjižnica kategorizirana za osrednjo knjižnico. Na 
podlagi Razvida knjižnic, javne evidence, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki izvajajo javno 
službo v Republiki Sloveniji, in ga v skladu z Zakonom o knjižničarstvu kot javno dostopno podatkovno 

                                                           
1
 Po uradnih podatkih Statističnega urada RS za 1. julij 2017. 

http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=354740541
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zbirko vodi in vzdržuje Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju NUK), je po odločbi 
Ministrstva za kulturo (MK) glede izpolnjevanja pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe, zaradi delnega izpolnjevanja pogojev, uvrščena v 2. kategorijo razvitosti in sodi med srednje 
razvite knjižnice (Odločba Ministrstva za kulturo št. 612-173/2010/38 z dne, 14. 7. 2011). Tudi po 
preteku šestih let knjižnica ne izpolnjuje minimalnih pogojev glede števila strokovnih delavcev. 

1.3. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti knjižnice Franca Ksavra Meška 

Ormož 

Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2017 izhaja iz naslednjih predpisov: 

 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (UV Občine Ormož, 
letnik 12 (2008), št. 1, letnik 18 (2014), št. 13, in letnik 19 (2015), št. 4), 

 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15 in ZKnj-1A št. 92/15), 

 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno 
besedilo in spremembe), 

 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003), 

 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 
70/08 in 80/12), 

 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS št. 88/03), 

 Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih območnih knjižnic, ki zagotavljajo 
knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03), 

 Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015, podaljšana 
veljavnost do 31. 12. 2017), 

 Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03 in 74/17), 

 Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09, 108/11 
in 65/16), 

 ter drugih zakonskih aktov in predpisov. 

1.4. Organizacijska struktura Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 

Osrednja knjižnica ima od začetka leta 2015 svoje prostore na Žigrovi ulici 6b, kjer razpolaga s 760 m2 
notranje površine pritličnega objekta. Ob knjižnici je tudi večje dvorišče in zelenica. Arhivski prostori 
se nahajajo v pritličju ormoškega gradu na površini 70 m2. Knjižnica ima vzpostavljene tri krajevne 
knjižnice. Prvo je odprla v letu 2013 v Središču ob Dravi. Ta deluje ob uporabi skupnih virov splošne in 
šolske knjižnice v prostorih OŠ Središče ob Dravi. Junija 2015 je bila vzpostavljena druga 
organizacijska enota knjižnice - Krajevna knjižnica Sveti Tomaž. Deluje samostojno v stavbi OŠ Sveti 
Tomaž, v prostorih nekdanjega vrtca. V decembru 2017 je bila vzpostavljena in za uporabnike odprta 
tudi Krajevna knjižnica Ivanjkovci, ki kot središka deluje ob skupni uporabi virov šolske in splošne 
knjižnice v skupnem prostoru OŠ Ivanjkovci. 

Knjižnično gradivo je locirano v vseh štirih organizacijskih enotah in v arhivu. Izposoja gradiva je 
potekala avtomatizirano preko programske opreme COBISS2/Izposoja na štirih lokacijah, kjer je 
vzpostavljeno tudi blagajniško poslovanje. Za potrebe članov si je knjižnica gradivo, ki ga ni imela v 
svoji zbirki, medknjižnično izposojala v drugih slovenskih knjižnicah. Prav tako je drugim slovenskim 
knjižnicam medknjižnično izposojala gradivo iz svojega fonda. 

Nabava in obdelava knjižničnega gradiva je potekala v programski opremi COBISS3/Katalogizacija, v 
segmentih nabave, zaloge in serijskih publikacij. Podatki o nabavi knjižničnega gradiva so razvidni v 
poglavju o nabavi in prirastu knjižničnega gradiva. Knjižnica je na spletnem naslovu 
http://www.orm.sik.si objavljala prireditve in druge dogodke, spremembe urnika odprtosti in 

http://www.nuk.uni-lj.si/kis/pravilnik_razvid.html
http://www.orm.sik.si/
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mesečne novitete. Aktualne dogodke je objavljala tudi na spletnem družbenem omrežju Facebook, 
nekatere tudi na Instagramu. 

Uporabnikom knjižnice je bilo v okviru e-točk (javno dostopnih točk za dostop do interneta) na voljo 5 
osebnih računalnikov v ormoški in po dva računalnika v vseh treh krajevnih knjižnicah, skupaj torej 11 
računalnikov. Računalniki so omogočali dostop do interneta, uporabnikom je bila na voljo tudi 
možnost tiskanja na tiskalnik in uporaba optičnega bralnika (skenerja). Kar zadeva izpolnjevanje 
pogojev računalniških delovnih mest za uporabnike, je bil omenjeni pogoj v ormoški knjižnici 
izpolnjen, saj predpisi določajo 0,25 računalnika na 1.000 prebivalcev, knjižnica pa z vrednostjo 0,68 
presega pogoj iz pravilnika. 

1.5. Sodelovanje z zavodi in drugimi institucijami 

Knjižnica je v letu 2017 sodelovala z drugimi zavodi, institucijami ali podjetji, in sicer: 

 S Centrom za starejše občane Ormož, kjer je pomagala pri organiziranju bralnih ur, 
predstavitvi knjig in člankov iz raznih revij ter pogovorih o posameznih aktualnih temah, 
običajih ipd. Za varovance doma, ki delujejo v skupini Junaki, je pripravila 10 srečanj. Skupina 
je sodelovala tudi v Bralni znački za odrasle. 

 Z Ljudsko univerzo Ormož in enoto Mladinski center Ormož je pripravila aktivnosti v okviru 
Slovenskih dnevov knjige, Tedna vseživljenjskega učenja in Parade učenja. 

 Z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport Občine Ormož in s Turističnim informacijskim 
centrom Ormož je v okviru Rožmarinkinega praznika družin na stojnici predstavila knjižnične 
dejavnosti in v sklopu Martinovanja v Ormožu izvedla ustvarjalno delavnico za otroke. 

 Z Gimnazijo Ormož je za potrebe njihovega vzgojno-izobraževalnega procesa knjižnica  
pripravila bibliopedagoške ure, izvajala projekt Rastem s knjigo, sodelovala pri izvajanju 
vzgojno-izobraževalnega programa predšolske vzgoje in jim nudila možnosti izvajanja 
pravljičnih uric, v sklopu njihovih projektnih dni  je izvedla literarno kreativno delavnico, v 
okviru knjižnično informacijskih znanj izvedla dejavnosti za dve skupini dijakov ter s tem 
popularizirala knjižnično zbirko in knjižnico. 

 Sodelovala je tudi z vsemi osnovnimi šolami občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 
Poleg bibliopedagoških ur, ki jih je pripravljala za osnovnošolske skupine, je učence preko 
sodelovanja v projektih Popestrimo šolo spodbujala k branju kvalitetnejšega leposlovja. V 
Osnovni šoli Ormož je izvedla delavnico kreativnega pisanja za nadarjene učence zadnje 
triade, v Osnovi šoli Velika Nedelja angleško urico za učence prve triade. V Osnovni šoli 
Središče ob Dravi je v sklopu Dneva kreativnih dejavnosti, ki se je odvijal v tednu otroka, 
izvedla pravljične ure s plesnima in ustvarjalnima delavnicama. 

 V sodelovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Ormož je izvedla zaključno prireditev 
za zlate bralce, ki so vseh 9 let osvojili bralno značko. 

  Z Osnovno šolo Stanka Vraza je knjižničarka pripravljala pravljične urice in izbor gradiva za 
učence s posebnimi potrebami ter skrbela za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v 
knjižnico. 

 Za 43 skupin predšolskih otrok v vrtcih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je 
omogočila obiske knjižničarke, ki jim je v obliki bibliopedagoških ur predstavljala knjižnico, 
knjižnične novitete iz zbirke gradiva za otroke ter jih povabila, da jo skupaj z odraslimi 
obiščejo. 

 Za skupine iz vrtcev, ki so knjižnico obiskovale skozi vse leto, je organizirala pravljične, 
bibliopedagoške in igralno-ustvarjalne urice. 

 V organizaciji Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je uspešno izvedla projekt Bralne značke za odrasle 
in sodelovala pri ureditvi digitalne domoznanske zbirke Spominska obeležja NOB v občinah 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

 S Komunalnim podjetjem Ormož je v prostorih bazena pripravila kolekcijo gradiva za projekt 
Knjige na dopustu ter se predstavila na Cvetnem sejmu v Ormožu. 
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 Z Radiom Prlek, Radiom Ptuj, Radiom Maxi, KTV Ormož, TV Maribor, Štajerskim tednikom, 
Večerom, Ormoškimi novicami, Sredico, Prlekija-on.net in nekaterimi drugimi mediji je 
javnost obveščala o delovanju in knjižničnih dogodkih ter tako promovirala svojo dejavnost 
kot tudi raznovrstne prireditve, ki jih je organizirala skozi vse leto. V Ormoških novicah, 
Sredici, Biltenu Občine Sveti Tomaž in portalu Prlekija-on.net je objavljala članke o svojih 
dejavnostih. 

 Z Zavodom za zaposlovanje, kjer je knjižnica bila izvajalec programa javnih del in 
usposabljanja na delovnem mestu. 

 Z OŠ Ivanjkovci, Občino Ormož in Krajevno skupnostjo Ivanjkovci  pri načrtovanju, ureditvi, 
deponiranju gradiva in načrtovanju ter izvedbi otvoritvenega dogodka za Krajevno knjižnico 
Ivanjkovci. 

 S Knjižnico Velenje pri izvedbi Pikine bralne značke. 

 S slovenskimi založbami, v sodelovanju s katerimi je izvajala literarne večere ter prejela 
darove za vzpostavitev knjižnega fonda Krajevne knjižnice Ivanjkovci. 

 Z Društvom slovenskih pisateljev pri izvajanju programa Slovenski dnevi knjige. 

 Pri izvajanju študijskih krožkov smo sodelovali z Andragoškim centrom Slovenije, Zavodom 
100 % NARAVNO BOTANIK ORMOŽ, Vrtnarstvom Alt, Modnim ateljejem Andy in Lončarijo 
Liza. 

 S Krajevno skupnostjo Ormož pri izvajanju programa praznovanja krajevnega praznika. 

 Z Občino Ormož pri izvajanju kulturnega programa Severolandija. 

 Z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti Območno izpostavo Ormož pri izvajanju 
programa Rastoče knjige. 

 S Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož, z enoto Ormož, pri izvajanju programa Ta veseli dan 
kulture. 

 S socialnim podjetjem Center ponovne uporabe pri izvajanju projekta socialne aktivacije 
Grajska kavarniška popravljalnica. 

 S Centrom za socialno delo Ormož pri izvedbi humanitarne akcije zbiranja osnovnih 
potrebščin za socialno ogrožene družine in posameznike. 

 Z bralno skupino Bralne ulice iz Središča ob Dravi pri izvajanju programov spodbujanja branja 
in dvigovanja bralne kulture. 

 S Kulturnim društvom Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž pri izvajanju programov za odrasle v 
Krajevni knjižnici Sveti Tomaž. 

 Z Društvom upokojencev Sveti Tomaž pri izvajanju programov za odrasle v Krajevni knjižnici 
Sveti Tomaž. 

 Z nacionalno agencijo programa Erasmus+ CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost 
in evropske programe izobraževanja in usposabljanja pri izvajanju projekta mobilnosti. 

 Za najširši krog obiskovalcev in uporabnikov je pripravila 12 seznamov novosti v elektronski 
obliki, poslanih zainteresiranim po elektronski pošti, prav tako pa so bili ti dostopni vsej 
zainteresirani javnosti na spletni strani knjižnice. Mesečno je objavljala tudi seznam gradiva, 
kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo. Ob različnih prireditvah, projektih, predavanjih 
in pravljičnih urah je pripravila vabila, zloženke in drugo propagandno gradivo. 
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2. KADROVSKI KAZALCI 
Redno zaposleni 

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v knjižnici za nedoločen čas s polno zaposlitvijo zaposlenih 6 delavcev, 1 
delavka je bila zaposlena za polni delovni čas za določen čas do 31. 12. 2017, 5 delavcev pa za krajši 
delovni čas. Izobrazbena struktura redno zaposlenih delavcev je bila naslednja: 

 1 delavka s V. stopnjo, 

 1 delavka s VI. stopnjo, 

 10 delavcev s VII. stopnjo izobrazbe. 

Strokovni delavci so bili razporejeni na delovna mesta, ki so bila v skladu s posameznimi pogodbami o 
delu. Ne glede na razporeditev po pogodbah o zaposlitvi je vsak strokovni delavec opravljal tudi 
druga strokovna dela, ki so bila potrebna za nemoten potek delovnega procesa v knjižnici.  

Knjižnica je zaposlovala 7,8 strokovnih delavcev, 0,5 računovodkinje, 0,70 direktorice in 0,75 
tehničnega delavca. Po zasedbi delovnih mest so med strokovnimi delavci bili: 5,8 bibliotekarjev, 1 
višja knjižničarka in 1 knjižničarka. Strokovni izpit za bibliotekarja ima opravljenih 8 strokovnih 
delavcev z direktorico, za višjega knjižničarja 1 strokovna delavka. Ena delavka ima strokovni izpit za 
knjižničarja. 
 

Tabela 1: Zaposleni po zasedbi delovnih mest in strokovnih kvalifikacijah (31. 12. 2017) 

ZASEDBA DELOVNEGA MESTA 
Stopnja 

izobrazbe 
Število sistemiziranih 

delovnih mest 
Obseg zaposlitve 

1. STROKOVNI DELAVCI    

  Knjižničar V. 1,50 1 

  Višji knjižničar VI. 1 1 

  Bibliotekar VII. 7 5,80 

  Skupaj  9,50 7,80 

2. DRUGI ZAPOSLENI    

  Računovodsko-pisarniški referent VI. 1 0,50 

  Knjižnični manipulant IV. 1 0 

  Čistilka III. 1 0,75 

  Direktor VII. 0,70 0,70 

  Skupaj  3,70 1,95 

SKUPAJ  13,20 9,75 

Standardi za splošne knjižnice 13,38 
 

Zaposleni v programu javnih del – Pomoč v knjižnici 

V letu 2017 smo v knjižnici izvajali tudi program javnih del z nazivom Pomoč v knjižnici. Program 
sofinancira Zavod RS za zaposlovanje. Knjižnica je zaposlila 3 delavke, eno za čas 2  mesecev in eno za 
obdobje pol leta z univerzitetnima izobrazbama ter delavko za obdobje 12 mesecev s polovično 
zaposlitvijo s srednješolsko izobrazbo. Zaposlitev sta sofinancirali: Občina Središče ob Dravi za 
delavko z dvomesečno zaposlitvijo, Občina Ormož za drugi dve zaposlitvi. Vse tri so opravljale dela v 
osrednji knjižnici. V prvih dveh mesecih leta smo izvajali tudi program Usposabljanje na delovnem 
mestu, ki ga v celoti financira Zavod RS za zaposlovanje. 

2.1. Analiza izpolnjevanja kadrovskih pogojev za delovanje knjižnice 

Glede na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe Knjižnica Franca 
Ksavra Meška Ormož ni izpolnjevala minimalnih kadrovskih pogojev. Minimalna vrednost števila 
strokovnih delavcev bi po izračunih glede na število prebivalcev območja in knjižnične mreže morala 
znašati 9,6 zaposlenih strokovnih delavcev. Ker je bilo v zavodu konec lanskega leta dejansko 
zaposlenih le 7,8 strokovnih delavcev, smo omenjeni minimalni pogoj izpolnjevali le 81,1 %. Ugodna 
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je bila zasedba strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, saj predpisi določajo 70 % zasedbo v 
korist bibliotekarjev in višjih knjižničarjev. Pomanjkanje redno zaposlenega kadra smo v letu 2017 
lahko le delno nadomeščali z delavci zaposlenimi preko programa javnih del. Ti pa žal po sklenjenih 
pogodbah z Zavodom RS za zaposlovanje ne smejo opravljati rednega dela strokovnih knjižničarskih 
delavcev. 

2.2. Strokovno izobraževanje in izpolnjevanje zaposlenih  

Zaposleni so se v letu 2017 udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj: 

1. April v MKL 2017 - Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas (Knjižnica Zalog) – Željka Nardin-
Milovanović, Špela Borko, Milica Šavora. 

2. Delavnica Obračun stroškov zaposlenih iz naslova pogodb iz delovnega razmerja in pogodb 
civilnega prava (Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor) – Janja Jurkovič. 

3. Strateške usmeritve izvajanja posebnih nalog OOK (NUK – Ljubljana) – Milica Šavora. 

4. Novosti v knjižničarstvu (NUK) – Milica Šavora. 

5. Strokovna obdelava knjižničnega gradiva, Narodna in univerzitetna knjižnica, izobraževanje za 
strokovni izpit – Marijana Korotaj. 

6. Strokovno srečanje: Knjižničar – knjižničarju tretjič (Knjižnica Ivana Cankarja Vrhnika) – Milica 
Šavora. 

7. Delovna srečanja računovodij splošnih knjižnic (ZSK, Grosuplje) – Janja Jurkovič, Stina Hergula. 

8. Raznolikost v sodelovanju – mednarodno strokovno usposabljanje knjižničarjev (Knjižnica Mirana 
Jarca Novo mesto) – Milica Šavora. 

9. Pikina bralna značka – srečanje koordinatorjev (Knjižnica Velenje) – Nina Šulek. 

10. Primeri dobre prakse: V OBJEMU BESED (Društvo Bralna značka Slovenije  - ZPMS in Argo- 
Društvo za humanistična vprašanja) – Leonida Šumenjak. 

11. Festival Zelene knjižnice: Okrenimo na zeleno in izobraževalni obisk na delovnem 
mestu, Nacionalna i sveućilišna knjižnica u Zagrebu, v okviru Erasmus+  projekta Zelena knjižnica: 
knjige in narava nam pomagajo – Marijana Korotaj, Bernardka Viher, Milica Šavora. 

12. Seminar Erasmus+ za računovodje (CMEPIUS – Ljubljana) – Stina Hergula. 

13. Sestanek za pogodbenike E+ (CMEPIUS – Ljubljana) – Stina Hergula. 

14. Strokovna ekskurzija in ogled Narodne in študijske knjižnice v Trstu, 10. 6. – vsi redno zaposleni. 

15. Izobraževanja direktorjev splošnih knjižnic – Milica Šavora. 

16. Karavana študijskih krožkov - Andragoški center Slovenije (Idrija) – Marijana Korotaj, Milica 
Šavora. 

17. Strokovna ekskurzija direktorjev splošnih knjižnic (Združenje splošnih knjižnic) – Milica Šavora. 

18. Izobraževanje Klima na delovnem mestu (Mentalni trener – Matej Lunežnik) – vsi zaposleni. 

19. Izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu (Lipovec): Stina Hergula, Martina Belec, Maja 
Cizerl. 

 

Izobraževanje delavcev je potekalo v skladu z željami posameznih delavcev in potrebami zavoda. 
Novosti v okviru strokovnega dela so strokovni delavci spremljali preko objav in dopolnitev 
programske opreme preko spleta. Zaposleni so se udeleževali tudi raznih delovnih sestankov v 
knjižnicah in drugih ustanovah.  

Za kotizacije na strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih zaposlenih je bilo v letu 2017 
porabljenih 885,51 EUR, v finančnem načrtu je bilo načrtovanih 1.600 EUR. Večina izobraževanj je 
bila brezplačnih. 
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3. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
31. decembra 2017 je knjižnična zbirka štela 119.093 enot knjižničnega gradiva. Temeljna knjižnična 
zbirka dosega 7,35 enot na prebivalca območja, ki ga knjižnica pokriva. Od tega je neknjižnega 
gradiva 0,78 enot na prebivalca. Z doseženim izpolnjujemo pogoj ustreznega obsega gradiva, ki ga 
predpisuje Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, kot tudi standarde 
za splošne knjižnice.  

Tabela 2: Temeljna zaloga po vrstah gradiva in lokaciji umestitve (31. 12. 2017) 

VRSTA GRADIVA OK Ormož KK Središče KK Sv. Tomaž KK Ivanjkovci SKUPAJ % 

Knjige 80.327 9.113 7.743 6.970 104.153 87,46 

Serijske publikacije 2.103 54 52 3 2.212 1,86 

Neknjižno gradivo 11.820 459 169 280 12.728 10,68 

SKUPAJ 94.250 9.626 7.964 7.253 119.093 100 
 

V osrednji knjižnici v Ormožu je bilo lociranih 94.250 enot gradiva, v krajevnih knjižnicah v Središču 
ob Dravi 9.626 enot, v Svetem Tomažu 7.946 in v  Ivanjkovcih 7.253 enot. V prostem pristopu je bilo 
lociranih 109.303 enot gradiva, kar znaša 91,78 % celotne zbirke. Uporabnikom ni bilo prosto 
dostopnih 9.790 enot knjižničnega gradiva (8,22 %), od tega 9.154 enot v arhivu in 636 enot v 
domoznanskem oddelku. 

Knjižnična zbirka dosega predpisan normativ glede vsebin, saj se razmerje naslovov med leposlovnim 
gradivom ter strokovnim ujema s predpisanim standardom in je 40,5 : 59,5. V zadnjih dveh letih 
skušamo nabavljati tudi več naslovov namenjenih mladim uporabnikom. Doseženo razmerje pa kljub 
temu še ne dosega predpisanega. Konec lanskega leta to znaša  24,6 : 75,4 v korist odraslim. V 
knjižnični zbirki je bilo konec leta 2017 namreč 71.980 različnih naslovov gradiva: 17.721 naslovov je 
bilo namenjenih mladim uporabnikom, 54.259 odraslim. Ustrezno sestavo ima knjižnična zbirka tudi 
glede vrst knjižničnega gradiva, saj zbirko sestavlja 10,6 % neknjižnega gradiva. 

Tabela 3: Sestava knjižnične zbirke po UDK in namembnosti na dan 31. 12. 2017 (enote/naslovi*) 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 1.715 1.814 3.529 959 779 1.738 

1 Filozofija. Psihologija 4.208 184 4.392 3.225 105 3.330 

2 Verstva 1.507 183 1.690 1.200 127 1.327 

3 Družbene vede 7.216 1.415 8.631 5.389 638 6.027 

5 Naravoslovne vede 2.616 2.404 5.020 1.901 1.120 3.021 

6 Uporabne vede 8.141 1.318 9.459 5.836 591 6.427 

7 Umetnost. Šport 12.446 4.340 16.786 9.995 2.604 12.599 

80 Jezikoslovje 2.603 674 3.277 1.565 353 1.918 

82.0 Literarna veda 1.225 62 1.287 769 20 789 

82 Leposlovje 30.140 26.162 56.302 18.239 10.926 29.165 

9 Zemljepis. Zgodovina 7.365 974 8.339 5.037 416 5.453 

Drugo 228 153 381 144 42 186 

SKUPAJ 79.410 39.683 119.093 54.259 17.721 71.980 

* Knjižnične statistike zbirajo podatke o številu naslovov, to je številu raznovrstnega gradiva oz. zapisov v knjižničnem 
katalogu posamezne knjižnice in o številu enot (dejanskem številu izvodov oziroma inventarnih številk, ki jih ima knjižnica). 
V poročilu navajamo podatke za obe postavki. 
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Graf 1: sestava knjižnične zbirke po UDK skupinah (naslovi) 

3.1. Prirast knjižničnega gradiva 

Knjižnica je gradivo pridobivala z nakupom in darovi. V letu 2017 smo celotno knjižnično zalogo 
osrednje knjižnice in treh krajevnih knjižnic dopolnili kar z  10.751 novimi enotami gradiva oziroma s 
7.936 naslovi. Na 1.000 prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, je znašal celotni letni prirast gradiva 
664 enot. Omenjen prirast presega postavljene normative tako iz pravilnika kot tudi standardov za 
splošne knjižnice, ki predvidevajo letni prirast 250 enot knjig in 25 enot neknjižnega gradiva. Vzrok 
tako velikemu prirastu je nakup gradiva in tudi pridobitev številnih darov za novo krajevno knjižnico, 
ki smo jo vzpostavili v tem letu. Darovi predstavljajo v letu 2017 kar 41 % celotnega prirasta. 

Tabela 4: Darovalci gradiva v letu 2017 

Darovalec Število enot 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 1.376 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 704 

Mestna knjižnica Ljubljana 578 

Mestna knjižnica Kranj 415 

Mariborska knjižnica 194 

Narodna in univerzitetna knjižnica 120 

OŠ Ivanjkovci – šolski sklad 104 

Založba Beletrina 80 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 68 

Založba Litera 53 

Zavarovalnica Triglav 27 

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, enota Ormož 9 

Drugi 238 

Posamezniki* 449 

SKUPAJ 4.415 

* Posamezniki, ki so darovali knjige v letu 2017: Mirko Črnjavič, Tina Trstenjak, Franc Petek, Simona Korotaj, Brigita Fridl, 
Jože Borko, Iris Dolenc, Marija Caf, Marija Perko, Liljana Novak, Teja Fuchs. 
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Tabela 5: Prirast gradiva v letu 2017 glede na način nabave in vrsto gradiva (enote/naslovi)  

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Nakup Dar Skupaj % Nakup Dar Skupaj 

Knjige 5.559 4.293 9.852 91,6 3.808 3.611 7.352* 

Serijske publikacije 152 35 187 1,8 110 30 137* 

Neknjižno gradivo 625 87 712 6,6 424 77 501 

SKUPAJ 6.336 4.415 10.751 100 4.294 3.712 7.936* 

* Isti naslov gradiva je lahko kupljen ali pa tudi podarjen. 
 

Med novim gradivom, ki smo ga inventarizirali v letu 2017, je skoraj  92 % enot knjižnega gradiva in 7 
% neknjižnega gradiva. V zbirko uvrščenih naslovov knjig je bilo 7.351, serijskih publikacij 137, 
naslovov neknjižnega gradiva 501. Tem številkam niso prištete e-knjige. Člani so imeli preko portala 
Biblos konec leta 2017 dostop tudi do 276 naslovov e-knjig. 

Pri strukturi prirasta neknjižnega gradiva tudi v letu 2017 prevladuje avdiovizualno gradivo s 457 
novimi naslovi (CD-jev je 229, DVD-jev 228). Novih notnih naslovov je 23, igrač 10, zemljevidov 8, 
večvrstnega gradiva 3 novi naslovi.  Številčno to v enotah pomeni, da smo nabavili 323 DVD-jev, 296 
CD-jev, 18 igrač, 34 notnih zapisov, 15 zemljevidov in 26 enot večvrstnega gradiva.   

3.1.1. Struktura prirasta po organizacijskih enotah 

Največ novega gradiva je bilo v letu 2017 lociranega v krajevni knjižnici v Ivanjkovcih, največ novo 
kupljenega v osrednji knjižnici. V drugih dveh krajevnih knjižnicah se je zbirka dopolnila sorazmerno s 
sredstvi, ki sta jih zagotovili občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

Tabela 6: Prirast gradiva po lokaciji (enote) 

VRSTA GRADIVA 

OK ORMOŽ KK SREDIŠČE KK SV. TOMAŽ KK IVANJKOVCI 
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Knjige 2.311 106 2.417 517 138 655 398 93 491 2.372 3.917 6.289 9.852 

Serijske publikacije 109 31 140 21 2 23 22 2 24 0 0 0 187 

Neknjižno gradivo 318 35 353 34 1 35 44 3 47 229 48 277 712 

SKUPAJ 2.738 172 2.910 572 141 713 464 98 562 2.601 4.007 6.566 10.751 

3.1.2. Struktura prirasta po vsebini in namembnosti gradiva 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe predpisuje tudi razmerje med 
prirastom naslovov strokovnega gradiva in leposlovja. Sama realizacija tega pogoja največkrat temelji 
na letni produkciji slovenskih založnikov, saj v zbirko uvrščamo predvsem sloveniko. Vsekakor se  
knjižnice trudimo približati omenjenemu pogoju, to je razmerju 60 : 40 v korist strokovne literature. V 
letu 2017 smo pri celotnem prirastu zaradi vzpostavljanja nove krajevne knjižnice od tega razmerja 
precej odstopali (53,4 : 46,6 v korist leposlovja). Tako pri gradivu, namenjenemu mladini, in tudi 
tistemu, ki je namenjeno odraslim, v letu 2017 prevladuje leposlovje. Drugi najmočneje zastopani 
naslovi so s področja umetnosti, predvsem zaradi nabave novih glasbenih zgoščenk in filmov. Tretja 
najbolj zastopana skupina je gradivo s področja uporabnih ved. 

Dejavnost splošnih knjižnic je namenjena najširšemu krogu uporabnikov tudi po starosti, zato 
pravilnik predpisuje tudi razmerje v prirastu naslovov gradiva, namenjenega mladini, ki bi ga naj bilo 
vsako leto 30 %. 70 % novih naslovov gradiva bi moralo biti namenjeno odraslim uporabnikom. 
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Doseženo razmerje v letu 2017: 63 % novih naslovov je namenjenih odraslim uporabnikom, 37 % pa 
mladini. 

Tabela 7: Prirast gradiva po UDK skupinah in namembnosti (enote/naslovi) 2017 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 120 702 822 101 367 468 

1 Filozofija. Psihologija 437 46 483 372 29 401 

2 Verstva 69 16 85 58 13 71 

3 Družbene vede 487 127 614 406 88 494 

5 Naravoslovne vede 199 203 402 148 126 274 

6 Uporabne vede 737 135 872 593 89 682 

7 Umetnost. Šport 495 504 999 423 330 753 

80 Jezikoslovje 167 41 208 95 17 112 

82.0 Literarna veda 62 7 69 55 4 59 

82 Leposlovje 3.144 2.536 5.680 2.419 1.817 4.236 

9 Zemljepis. Zgodovina 398 119 517 318 68 386 

SKUPAJ 6.315 4.436 10.751 4.988 2.948 7.936 
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Graf 2: Prirast vsega gradiva po UDK skupinah (naslovi)  

3.2. Nakup knjižničnega gradiva 

Za izvedbo nakupa knjižničnega gradiva je knjižnica pridobila finančna sredstva od ustanoviteljic 
zavoda, občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, v višini 91.265 EUR, Ministrstva za kulturo v 
višini 17.420 EUR, 5.894 EUR smo za nakup gradiva prispevali iz lastnih sredstev. Za celotno vrednost 
nakupa gradiva je bilo v letu 2017 v programu načrtovanih 79.885 EUR. Z rebalansom proračuna 
Občine Ormož je bilo za nakup gradiva za vzpostavitev Krajevne knjižnice Ivanjkovci pridobljenih 
dodatnih 34.500 EUR. Skupni stroški nakupa gradiva za novo krajevno knjižnico so tako znašali 39.500 
EUR. Skupaj smo za nakup gradiva v letu 2017 namenili 114.579 EUR.  
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Tabela 8: Financiranje nakupa gradiva v letu 2017 v EUR 

VIR FINANCIRANJA 
Načrtovano v 

predlogu 
programa 

Usklajeno v 
finančnem 

načrtu 

Realizirano 
v EUR 

INDEKS 

Sredstva občin za gradivo osrednje knjižnice 36.103 36.103 36.103 100 

Ormož 26.825 26.825 26.825 100 

Središče ob Dravi 4.693 4.693 4.693 100 

Sveti Tomaž 4.585 4.585 4.585 100 

Občina Središče ob Dravi za KK Središče 9.247 9.247  9.247 100 

Občina Sveti Tomaž za KK Sveti Tomaž 9.263 6.415 6.415 100 

Občina Ormož za KK Ivanjkovci – novo gradivo 11.255 5.000 5.000 100 

Ministrstvo za kulturo 18.229 17.420 17.420 100 

MK za osrednjo knjižnico 9.927 12.420 12.420 100 

MK za Krajevno knjižnico Središče ob Dravi 2.274 1.250 1.250 100 

MK za Krajevno knjižnico Sveti Tomaž 2.278 1.250 1.250 100 

MK za Krajevno knjižnico Ivanjkovci 1.250 0 0 0 

MK za e-knjige  2.500 2.500 2.500 100 

Lastna sredstva 5.700 5.700 5.894 103 

Občina Ormož za vzpostavitev KK Ivanjkovci 46.100 * 34.500  

SKUPAJ 135.897 79.885 114.579 143 

* Znesek v višini 34.500 EUR je bil zagotovljen šele z rebalansom proračuna Občine Ormož in Aneksom o sofinanciranju 

dejavnosti Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, podpisanim z Občino Ormož dne 5. 6. 2017. 
 

Cilji nakupa, ki so bili zastavljeni v Letnem načrtu nakupa knjižničnega gradiva za leto 2017, so z 
vsebinsko bogatim izborom, ki ustreza najširšemu krogu uporabnikov in zadovoljuje njihove potrebe 
po informacijah ter željo po izobraževanju, kulturi, raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi 
razvedrilu, doseženi. Načrtovani nakup je količinsko precej presežen, saj je bilo nabavljenih za 63 % 
več enot, število načrtovanih novih naslovov je pa preseženo za 85 %. Občina Ormož je namreč 
sredstva za nakup gradiva za novo krajevno knjižnico v Ivanjkovcih zagotovila z rebalansom 
proračuna, višina ob sprejemu progama dela tako ni bila znana. Načrtovani nakup je presežen tudi 
zaradi dosežene nižje povprečne cene. 

Tabela 9: Primerjava nakupa knjižničnih gradiv (2016/2017, načrtovano/realizirano 2017)  

GRADIVO 
PRIMERJAVA NAKUPA NAKUP 2017 

2016 2017 Indeks Načrtovano Realizirano Indeks 

 ENOTE 4.012 6.336 158 3.897 6.336 163 

VRSTA GRADIVA 

  – Knjižno gradivo 3.566 5.559 156 3.495 5.711 163 

  – Neknjižno gradivo 446 625 140 402 625 155 

  – Serijske publikacije* 138 152 110 110 110 100 

 NASLOVI 

  – Leposlovje 1.158 1.867 161 974 1.863 191 

  – Strokovno gradivo 1.660 2.427 146 1.346 2.431 181 

  – Skupaj 2.818 4.294 152 2.320 4.294 185 

* Serijske publikacije statistike prištevajo h knjižnemu gradivu, naveden je podatek o enotah, v programu so načrtovani le 

naslovi. 
 

Kupovali smo vsebinsko dokaj raznovrstno gradivo. Za 16.199 prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, 
smo kupili 4.294 različnih naslovov (6.336 enot) gradiva. Nakup na prebivalca je znašal 0,39 enot. 
Zaradi specifike nakupa gradiva za novo krajevno knjižnico so prisotna odstopanja v načrtovanih 
razmerjih med leposlovnim in strokovnim gradivom, kjer je dosežen rezultat razmerje 56,5 : 43,5 v 
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korist strokovnega gradiva. Nekoliko večje je odstopanje tudi pri nakupu gradiva namenjenega 
mladini in odraslim. To znaša 38 : 62. 

Za zadovoljevanje izobraževalnih potreb okolja smo nakupili gradivo različnih strokovnih področij, 
različnih stopenj zahtevnosti: poučno za najmlajše in odraščajočo mladino, gradivo namenjeno 
permanentnemu izobraževanju in osvajanju novih tehnologij in medijev, gradivo namenjeno 
izobraževanju v okviru prostočasnih aktivnosti in gradivo namenjeno za pomoč pri osebnostni rasti. 
Za procese raziskovanja okolja smo nabavili vso razpoložljivo domoznansko literaturo ter gradivo 
potrebno za pridobivanje znanja in raziskovanja na osnovnošolski, srednješolski in delno tudi na višji 
ravni. Kulturne potrebe okolja smo zadovoljili z nakupom kvalitetnega leposlovja za različne starostne 
stopnje, nakupom kvalitetnih glasbenih posnetkov, predvsem slovenske produkcije, in nekaterih 
igranih filmov, v veliki večini evropske produkcije. Glede na prevladujoče dejavnosti zaledja smo 
nabavljali tudi gradiva s področja kmetijstva, predvsem sonaravnega kmetijstva, sadjarstva in 
vinogradništva, katerih je na knjižnem trgu zelo malo. 

Knjižnično zbirko smo dopolnjevali tudi z gradivom, ki ga je finančno podprla JAK. Tega smo kupili 642 
naslovov oz. 859 enot. Nabava gradiva je podpirala tudi vse projekte usmerjene v promocijo branja in 
dviga bralne kulture, kot je npr. Bralna značka za odrasle, katero izvajamo že 12 let, Pikina bralna 
značka za otroke idr. V zbirko leposlovja smo uvrstili veliko večino del slovenskih avtorjev. Za 
zahtevnejše odrasle uporabnike se je nabavljalo izbrano kvalitetno leposlovno gradivo, za precejšnje 
število upokojencev in manj zahtevnih bralcev pa tudi kvalitetno leposlovje, tako slovenskih kot tujih 
avtorjev, ter nekoliko manj zahtevno leposlovje, ki zaseda vrh lestvice najbolj izposojenih knjig tudi v 
drugih slovenskih knjižnicah. 

Nabavili smo vse razpoložljivo domoznansko gradivo, katerega izdaja je za ormoško območje sicer 
majhna, in tako v največji meri zagotavljali vsem zainteresiranim dostop do domoznanskih študij 
lokalnega okolja. 

Pri nabavi smo bili pozorni tudi na zastopanost neknjižnega gradiva na različnih medijih in v zbirko na 
novo uvrstili 625 enot. Načrtovani obseg na prebivalca smo tudi v tem segmentu presegli, predvsem 
zaradi uvrščanja tega gradiva v zbirko nove krajevne knjižnice.  Uporabnikom smo omogočili tudi 
izposojo e-knjig in dokupili nove naslove. Povpraševanje po izposoji e-knjig je kljub promociji še 
vedno zelo majhno.  

Nakup smo izpeljali gospodarno. Izpogajali smo najnižje možne cene (še posebej za naslove, ki smo 
jih uvrstili v zbirko nove krajevne knjižnice), ki so možne glede na nizko število enot enega naslova. 
Dosegli smo nižjo povprečno ceno nakupa, ki brez e-knjig znaša 17,69 EUR. 

Glede na vrsto gradiva je bilo za knjige porabljenih 99.329,89 EUR, za serijske publikacije 7.028,70 
EUR in za neknjižno gradivo 5.706,53 EUR (za CD-je in DVD-je 5.016,53 EUR, za igrače 690,00 EUR). 
Strošek nakupa e-knjig je znašal 2.514,20 EUR. Povprečna cena nakupa enote knjižnega gradiva je 
znašala 17,87 EUR, neknjižnega gradiva 9,13 EUR, letne naročnine na serijsko publikacijo pa 46,24 
EUR. Ministrstvo za kulturo je skoraj v celoti financiralo nakup 276 naslovov e-knjig. Povprečna cena 
te je 9,11 EUR.   

Stroški nakupa knjižnega gradiva za odrasle so znašali 69.169 EUR, za otroke in mladino 35.513 EUR. 
Strošek nakupa neknjižnega gradiva za otroke in mladino je znašal 3.990 EUR, za odrasle pa 3.393 
EUR. Strošek nakupa e-knjig je znašal 2.514 EUR. 

3.3. Obdelava gradiva in urejanje knjižnične zbirke 
Nabava novega gradiva je v letu 2017 potekala v prvih mesecih koledarskega leta po ustaljenem 
ritmu, v skladu z merili postavljenimi v letnem načrtu nakupa gradiva. Po zaposlitvi strokovne delavke 
za potrebe vzpostavitve krajevne knjižnice v Ivanjkovci se je pristopilo k pospešeni obdelavi gradiva 
za to organizacijsko enoto, najprej vseh pridobljenih darov. Po obdelavi teh smo po zagotovitvi 
sredstev za nakup s strani Občine Ormož v juniju pristopili k izboru in nakupu novega gradiva za to 
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organizacijsko enoto. Vse do novembra je knjižnica pospešeno obdelovala tako darovano kot 
kupljeno gradivo. Obdelano gradivo je bilo opremljeno z nalepkami, tisto za Ivanjkovce smo sproti 
odvažali v prostore KS Ivanjkovci, ki nam jih je pred vzpostavitvijo krajevne knjižnice ta tudi nudila. 
Gradivo za osrednjo in prej vzpostavljene krajevne knjižnice se je tudi sproti ovijalo. V primerjavi z 
letom 2016 je bilo za 2,3-krat več obdelanega gradiva. Tudi kreiranih zapisov je za 76 % več, skoraj 
enako tudi novih zapisov v bazo CONOR.SI. Kreatorke ostajajo še vedno 3. 

Tabela 10: Obdelava gradiva v letu 2017 

 2016 2017 INDEKS 

Prevzeti zapisi iz COBIB.SI 2.757 * / 

Število obdelanih enot gradiva 4.709 10.751 228 

Kreirani zapisi v COBIB.SI 45 79 176 

Skupni prispevek v COBIB.SI 4.135 4.214 102 

Skupni prispevek v CONOR.SI 1.148 1.159 101 

Prispevek novih zapisov v CONOR.SI 4 11 275 

Kreirani zapisi CONOR.SI 4 11 275 

Prevzeti zapisi iz baze CONOR.SI 0 0 / 

Število kreatorjev zapisov v SIKORM 3 3 100 

* IZUM tega podatka več ne navaja. 
 

Pri urejanju zbirke je knjižnica največ pozornosti namenila oddelku odraslega leposlovja. Starejše in 
že nekoliko dotrajano gradivo smo odpisali ali premaknili v arhiv.  

3.4. Odpis knjižničnih gradiv 
V letu 2017 smo odpisali 630 enot knjižničnega gradiva. Največ (86,0 %) odpisanega gradiva 
predstavljajo knjige, 10,5 % neknjižno gradivo, 3,5 % pa serijske publikacije. Večina odpisanega 
gradiva minulega leta so zastareli naslovi, ki smo jih izločili ob urejanju posameznih oddelkov in 
arhiva, ostale enote so bile odpisane iz naslova nevrnjenega gradiva po končanih postopkih izterjave 
pri članih. 

Tabela 11: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2017 – po vrsti gradiva 

KNJIŽNIČNO GRADIVO Število odpisanih enot % 

KNJIŽNO GRADIVO 542 86,03 

SERIJSKE PUBLIKACIJE 66 10,48 

NEKNJIŽNO GRADIVO 22 3,49 

SKUPAJ 630 100 
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4. ČLANI KNJIŽNICE 
V letu 2017 je knjižnico obiskovalo 2.893 članov, kar predstavlja 17,86 % prebivalstva območja, ki ga 
pokrivamo. V programu dela za leto 2017 smo načrtovali 2.800 aktivnih članov, kar pomeni, da smo 
načrtovani rezultat presegli za 1,03 %. V primerjavi z letom 2016 se je pa delež včlanjenega 
prebivalstva povečal za 5,4 % (včlanjenost je bila v letu 2016 16,94 %). 
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Cobiss 2.424 2.564 2.620 2.690 2.717 2.831 2.614 2.717 2.779 2.893

 

Graf 3: Gibanje števila aktivnih članov 2008 - 2017 
 

Člani po občinah stalnega prebivališča 

Struktura članov po občinah stalnega prebivališča se po otvoritvi zadnje organizacijske enote pri 
Svetem Tomažu bistveno ne spreminja. Glede na delež prebivalstva je največja včlanjenost občanov 
občine Središče ob Dravi (19,42 %), najmanjša pa občanov ormoške občine (15,88 %). 

Tabela 12: Aktivni člani po občini stalnega prebivališča 2016/2017 

AKTIVNI ČLANI PO OBČINAH* 2016 % 2017 % Število prebivalcev 

Ormož 1.867 67,18 1.935 66,89 12.185 

Središče ob Dravi 378 13,6 388 13,41 1.998 

Sveti Tomaž 304 10,94 319 11,02 2.016 

Druge občine, tujina 230 8,28 251 8,68 - 

SKUPAJ 2.779 100 2.893 100 16.199 

* Med člane so štete fizične in pravne osebe. 
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Graf 4: Aktivni člani po občini stalnega prebivališča 
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Struktura članov po občinah ustanoviteljicah, v kateri imajo člani stalno bivališče, je zelo podobna 
letoma poprej, povečal se je delež tistih, ki prihajajo v knjižnico iz drugih občin in tujine.  

Tabela 13: Aktivni člani po kategorijah in občini stalnega prebivališča 

 
Občina 
Ormož 

Občina Središče 
ob Dravi 

Občina Sveti 
Tomaž 

Druge 
občine 

Skupaj 

Predšolski otroci 151 40 33 19 243 

Osnovnošolci 578 117 144 64 903 

Srednješolci 205 32 17 27 281 

Študenti  175 30 17 14 236 

Zaposleni 452 85 52 66 655 

Kmetje, gospodinje 21 7 5 1 34 

Upokojenci 148 39 23 6 216 

Nezaposleni 155 30 22 23 230 

Tuji državljani 0 0 0 16 16 

Pravne osebe  50 8 6 7 71 

Organizacijske enote, drugo 0 0 0 8 8 

SKUPAJ 1.935 388 319 251 2.893 
 
 

Struktura aktivnih in novovpisanih članov 

Struktura aktivnih članov se skozi leta spreminja. Še vedno med aktivnimi in novovpisanimi člani 
prevladujejo osnovnošolci. V primerjavi z letom 2016 pa največjo rast med kategorijami izkazujejo 
zaposleni in upokojenci, saj so se številčno najbolj povečali. Med kategorijami aktivnih članov se tudi 
v letu 2017 znižuje delež srednješolcev in študentov.  

Tabela 14: Člani po kategorijah 2016/2017 

ČLANI PO KATEGORIJAH 
AKTIVNI NOVOVPISANI 

2016 2017 INDEKS % 2016 2017 INDEKS % 

Predšolski otroci 233 243 105 8,40 61 85 140 19,95 

Osnovnošolci 859 903 106 31,21 121 129 107 30,28 

Srednješolci 295 281 96 9,71 32 25 79 5,87 

Študenti 245 236 97 8,16 14 17 122 3,99 

Zaposleni 609 655 108 22,64 69 92 134 21,60 

Kmetje, gospodinje 34 34 100 1,18 3 7 234 1,64 

Upokojenci 201 216 108 7,47 29 35 121 8,22 

Nezaposleni 219 230 106 7,95 21 30 143 7,04 

Tuji državljani 15 16 107 0,55 7 1 15 0,23 

Pravne osebe 58 71 123 2,45 2 4 200 0,94 

Organizacijske enote, drugo 11 8 73 0,28 1 1 100 0,23 

SKUPAJ 2.779 2.893 105 100 360 426 119 100,00 

* V letu 2017 je pri številu pravnih oseb prikazano število vseh članskih izkaznic, ki jih uporabljajo pravne osebe. Število 
pravnih oseb je dejansko nižje. 
 

Aktivni in novovpisani člani po kategorijah in organizacijskih enotah, ki jih obiskujejo 

Struktura aktivnih članov je po organizacijskih enotah zelo različna. Mladih članov (med te štejemo 
predšolske otroke in osnovnošolce) je največ v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž – skoraj 49 %. Med 
aktivnimi člani središke krajevne knjižnice je 46 % mladine, medtem ko je delež te v osrednji knjižnici 
le 36 %. Med aktivnimi člani se zelo razlikuje tudi delež zaposlenih, saj je ta najvišji v Krajevni knjižnici 
Središče ob Dravi 26,5 %, v osrednji knjižnici je 23,8 %, v krajevni knjižnici pri Svetem Tomažu pa je 
med aktivnimi člani le 15,3 % zaposlenih. Krajevno knjižnico Ivanjkovci je od 8. decembra obiskalo 
100 članov. Krajevni knjižnici v Središču ob Dravi in pri Svetem Tomažu obiskuje skoraj enako število 
članov. Največ novovpisanih članov je bilo v osrednji knjižnici, najmanj pa v središki krajevni knjižnici. 
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Tabela 15: Aktivni in novovpisani člani po kategorijah in organizacijskih enotah, ki jih obiskujejo. 

 AKTIVNI NOVOVPISANI 

 
OK % KKS % KKT % KKI % OK % KKS % KKT % KKI % 

Predšolski otroci 196 7,7 39 11,9 36 11,0 8 8,4 63 20,6 9 9,0 11 29,7 2 3,6 

Osnovnošolci 724 28,3 111 33,8 159 48,6 42 31,3 80 26,1 13 13,0 13 35,1 23 41,1 

Srednješolci 277 10,8 14 4,3 11 3,4 1 9,1 25 8,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Študenti 231 9,0 9 2,7 7 2,1 1 7,5 17 5,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Zaposleni 609 23,8 87 26,5 50 15,3 23 23,2 70 22,9 3 3,0 6 16,2 13 23,2 

Kmetje, gospodinje 29 1,1 5 1,5 5 1,5 4 1,3 4 1,3 0 0,0 0 0,0 3 5,4 

Upokojenci 181 7,1 28 8,5 26 8,0 14 7,5 19 6,2 2 2,0 3 8,1 11 19,6 

Nezaposleni 219 8,6 24 7,3 19 5,8 4 8,0 26 8,5 0 0,0 1 2,7 3 5,4 

Tuji državljani 16 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,5 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pravne osebe 69 2,7 7 2,1 10 3,1 1 2,6 1 0,3 0 0,0 3 8,1 0 0,0 

Org. enote, drugo 8 0,3 4 1,2 4 1,2 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,8 

SKUPAJ 2.559 100 328 100 327 100 100 100 306 100 27 27,0 37 100 56 100 

* Nekateri člani obiskujejo več organizacijskih enot knjižnice, sistem jih zato kot aktivne beleži tudi v vsaki enoti. 

5. OBISK V KNJIŽNICI 
Knjižnica si je skozi vse leto na različne načine prizadevala, da jo obiskuje čim več uporabnikov: 
pripravljala je najrazličnejše prireditve in usposabljanja, sodelovala v raznih projektih, vabila mlade z 
raznovrstnimi dejavnostmi, obveščala javnost o knjižnični zbirki, dogodkih in novitetah v knjižnici, 
kupovala gradiva, ki so bila zanimiva za vse ciljne skupine. Prireditveno dejavnost je izvajala tudi izven 
prostorov knjižnice, v vrtcih, šolah, na odprtih javnih površinah, vse z namenom spodbuditi zanimanje 
za obisk knjižnice.  

Statistika obiska v knjižnico in preko OPAC-a za leto 2017 v sistemu COBISS zapisuje 40.891 obiskov 
članov. Za skupni obisk moramo prišteti še: 12.680 obiskov zaradi izposoje v knjižnico oz. čitalnico, 
5.533 obiskov zaradi uporabe interneta in tudi 7.607 skupno evidentiranih obiskov prireditev, ki smo 
jih namenili mladini ali odraslim uporabnikom. Vrednosti predhodno naštetih postavk ne vodimo 
avtomatizirano. Podatek o obisku prireditev sprotno zapisujejo strokovni delavci. Obisk zaradi 
izposoje v čitalnico (periodičnega tiska, referenčne literature, igrač in drugega knjižničnega gradiva) 
ter obisk zaradi uporabe interneta, ki ga med drugim uporabljajo tudi nečlani knjižnice, je podan na 
osnovi ocene, ki so jo podali strokovni delavci. 

Tabela 16: Primerjava obiska v letih 2016 in 2017 

VRSTA OBISKA 2016 2017 INDEKS 

1. Obisk v knjižnico in preko OPAC-a* 43.713 40.891 94 

3. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (ocena) 12.662 12.680 100 

4. Obisk – uporaba interneta, e-točke (ocena) 6.020 5.533 92 

5. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 5.710 7.607 133 

SKUPAJ 68.105 66.711 98 

* Vir: Statistika COBISS. 
 

Opažamo, da se je obisk evidentiran v programski opremi COBISS/Izposoja tako osrednje knjižnice ter 
krajevnih knjižnic v primerjavi z letom 2016 zmanjšal za dobrih 6 %. Kljub temu je pa dosežen 
zastavljen obisk v programu dela, kjer smo načrtovali zaradi transakcij v izposoji 36.000 obiskov. 
Ocenjujemo, da je obisk  zaradi izposoje gradiva v čitalnico na lanskoletni ravni. Precej manjši je obisk 
uporabe interneta, predvsem v osrednji knjižnici. Kar za 33 % se je v letu 2017 povečal obisk 
prireditev. Skupni obisk knjižnice je 66.711 uporabnikov. 
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Obisk članov zaradi transakcij v izposoji, ki smo ga načrtovali v programu dela za leto 2017, je 
presežen za 13,58 %. 
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Graf 5: Gibanje obiska zaradi izposoje v obdobju 2008–2017 (skupno) 
 

Obisk članov zaradi izposoje po kategorijah in organizacijskih enotah 

V nadaljevanju podrobneje analiziramo obisk članov v knjižnici zaradi izposoje po kategorijah članov 
in tudi po organizacijskih enotah knjižnice. Skupni podatki kažejo, da 35 % obiskov v knjižnico 
opravijo mladi uporabniki, med katere prištevamo predšolske in šoloobvezne otroke. Obisk teh je po 
organizacijskih enotah zelo različen. Daleč najnižji je v osrednji knjižnici (le 26,9 %), v središki krajevni 
knjižnici je 49,1 %, v krajevni knjižnici pri Svetem Tomažu pa kar 68,2 %. Predvsem zaradi večjega 
obiska mladine v krajevnih knjižnicah skupno osnovnošolci v letu po številu obiskov knjižnice 
malenkostno presegajo kategorijo zaposlenih. Zaposleni so pa tisti, ki opravijo daleč največ obiskov v 
osrednji knjižnici (za 46,7 % več kot osnovnošolci). Tretja najmočnejša kategorija po številu obiskov 
knjižnice je kategorija upokojencev, ki v skupnem obisku zapisuje 11 %. Sledijo jim nezaposleni. V letu 
2017 opazimo še vedno zmanjševanje obiska srednješolcev in študentov. Delež obiskov pri 
predšolskih otrocih ostaja na ravni leta poprej.  

Tabela 17: Obisk članov po kategorijah (v knjižnici in OPAC-u) v letu 2017 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2016 2017 % OK % KKS % KKT % KKI % 

Predšolski otroci 2.688 2.591 6,3 1.718 5,6 458 10,7 399 7,1 16 9,7 

Osnovnošolci 12.367 11.708 28,6 6.581 21,3 1.646 38,4 3.412 61,1 69 41,8 

Srednješolci 3.023 2.699 6,6 2.534 8,2 74 1,7 90 1,6 1 0,6 

Študenti 2.932 2.533 6,2 2.469 8,0 25 0,6 38 0,7 1 0,6 

Zaposleni 12.096 11.412 27,9 9.651 31,3 1.042 24,3 681 12,2 38 23,0 

Kmetje, gospodinje 518 492 1,2 412 1,3 22 0,5 54 1,0 4 2,4 

Upokojenci 4.266 4.401 10,8 3.615 11,7 463 10,8 306 5,5 17 10,3 

Nezaposleni 3.694 2.971 7,3 2.547 8,3 215 5 200 3,6 9 5,5 

Tuji državljani 95 81 0,2 81 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pravne osebe 745 757 1,9 579 1,9 43 1,0 134 2,4 1 0,6 

Organizacij. enote, drugo 1.289 1.246 3,0 670 2,2 299 7,0 268 4,8 9 5,5 

SKUPAJ mladina 15.055 14.299 35 8.299 26,9 2.104 49,1 3.811 68,3 85 51,5 

SKUPAJ odrasli 28.658 26.592 65 22.558 73,1 2.183 50,9 1.771 31,7 80 48,5 

SKUPAJ 43.713 40.891 100 30.857 100 4.287 100 5.582 100 165 100 

OK – osrednja knjižnica, KKS – Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, KKT – Krajevna knjižnica Sveti Tomaž, KKI – Krajevna 
knjižnica Ivanjkovci. 
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Graf 6: Skupni obisk članov po kategorijah 
 

V spodnji tabeli prikazujemo še vrsto obiska zaradi posameznih transakcij v izposoji oziroma drugega 
razloga, ki se beleži v sistemu COBISS. 
 

Tabela 18: Obiski članov v knjižnici 

 
OK 

ORMOŽ 

KK SREDIŠČE 

OB DRAVI 

KK SVETI 
TOMAŽ 

KK 
IVANJKOVCI 

SKUPAJ 

Obiski v knjižnici in COBISS/OPAC 30.857 4.287 5.582 165 40.891 

Vsi obiski v knjižnici (fizični obisk) 29.040 4.203 5.504 164 38.911 

Obisk OPAC-a (Moja knjižnica) 1.854 85 78 1 2.018 

Obiski zaradi izposoje na dom (brez podaljšanj) 15.034 1.900 2.949 95 19.978 
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6. IZPOSOJA GRADIVA 
V letu 2017 je bilo preko sistema COBISS na dom izposojenih 99.249 enot gradiva, kar je za 9,8 % 
manj od načrtovanega. V primerjavi z letom 2016 se je število izposojenih enot zmanjšalo za 8,1 %. 
Po oceni strokovnih delavcev je bilo dodatnih 59.900 enot (periodika, gradivo iz referenčne zbirke, 
knjige za najmlajše, igrače in drugo) izposojenih še v čitalnico. Posebej zbiramo podatek še za 
medknjižnično izposojo. Iz drugih knjižnic smo našim članom naročili 78 enot, prav tako vseh 78 tudi 
dobavili. Iz ormoške knjižnice so druge slovenske knjižnice naročile 38 enot, dobavili pa smo jim 37 
enot. Naš najpomembnejši partner je ptujska knjižnica, pri kateri smo naročili 59 enot, oni pa od nas 
24. Medknjižnična izposoja se je v lanskem letu podvojila, kar gre predvsem na račun dogovora med 
obema knjižnicama o brezplačni izposoji strokovnega gradiva, ki pa jo v celoti financira ptujska 
knjižnica. Omeniti moramo tudi podatek o izposoji e-knjig. Ta je bila tudi v letu 2017 pičla, saj je v 
sistemu zapisanih zgolj 30 izposoj. Celotna izposoja knjižničnega gradiva je tako znašala 159.264 
knjižničnih enot. Obrat knjižnične zbirke2 ima v letu 2017 vrednost 1,34. 
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Graf 7: Izposoja knjižničnega gradiva v obdobju 2008–2017 
 

6.1. Izposoja gradiva v posameznih organizacijskih enotah po vrstah, vsebini 

in namembnosti gradiva 

Pri pregledu količine izposojenega gradiva po organizacijskih enotah opažamo največji upad  v 
osrednji knjižnici. Izposoja gradiva se je namreč v tej v primerjavi z letom poprej zmanjšala kar za 10,8 
%, malenkostno se je povečala v krajevnih knjižnicah. Pri pregledu izposoje po posameznih 
kategorijah članov v letu 2017 ugotavljamo, da so si osnovnošolci in zaposleni izposodili skoraj enako 
število knjižničnega gradiva. Zelo se pa razlikuje izposoja po kategorijah v posameznih organizacijskih 
enotah. Daleč največ gradiva si v osrednji knjižnici izposodijo zaposleni (kar 48 % več kot 
osnovnošolci). V krajevnih knjižnicah je rezultat povsem drugačen. Tam si največ gradiva izposodijo še 
vedno osnovnošolci, zlasti očitno je to pri Svetem Tomažu, kjer si kategorija osnovnošolcev izposodi 
kar 64,3 % vsega izposojenega gradiva v tej organizacijski enoti.  Ugotavljamo tudi, da si pri skupni 
izposoji vse več gradiva izposodijo upokojenci, ki so po količini prehiteli predšolske otroke, še zlasti je 
to očitno v osrednji knjižnici.  
 

                                                           
2
 Razmerje med številom izposojenih enot knjižničnega gradiva in celotno knjižnično zbirko. 
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Tabela 19: Izposoja enot po organizacijskih enotah glede na kategorije članov in namembnost gradiva 
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Odrasli 101 2.087 4.087 5.767 19.378 1.100 8.031 5.266 241 344 301 46.703 

Mladina 7.235 14.246 806 900 4.799 78 587 501 17 2.069 708 31.946 

Skupaj 7.336 16.333 4.893 6.667 24.177 1.178 8.618 5.767 258 2.413 1009 78.649 

K
K

 S
re

d
iš

če
 

o
b

 D
ra

vi
 Odrasli 21 301 52 4 1.083 51 724 249 0 10 0 2.495 

Mladina 1.214 2.160 5 15 400 6 61 72 0 149 2 4.084 

Skupaj 1.235 2.461 57 19 1.483 57 785 321 0 159 2 6.579 

K
K

 S
ve

ti
 

To
m

až
 Odrasli 36 1.079 129 17 1.027 126 531 382 0 79 1 3.407 

Mladina 1.320 7.819 25 118 465 8 50 11 0 608 1 10.425 

Skupaj 1.356 8.898 154 135 1.492 134 581 393 0 687 2 13.832 

K
K

 

Iv
an

jk
o

vc
i Odrasli 1 23 0 3 36 2 20 2 0 0 0 87 

Mladina 30 47 1 0 14 0 5 5 0 0 0 102 

Skupaj 31 70 1 3 50 2 25 7 0 0 0 189 

V
si

 

o
d

d
e
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i Odrasli 159 3.490 4.269 5.791 21.541 1.279 9.306 5.908 241 433 275 52.692 

Mladina 9.799 24.272 837 1.033 5.681 92 703 589 17 2.826 708 46.557 

Skupaj 9.958 27.762 5.106 6.824 27.222 1.371 10.009 6.497 258 3.259 983 99.249 

O*- gradivo za odrasle 

M*- gradivo za mladino 
 

Zanimive so razlike pri izposoji knjižničnega gradiva glede na namembnost, kjer je lahko namenjeno 
odraslim ali mladini. Tudi tu so opazne precejšnje razlike med organizacijskimi  enotami. Skupno v 
vseh je delež izposojenega gradiva, namenjenega mladini, 46,9 %. Najnižji, 40,6 %, je v osrednji 
knjižnici, najvišji, kar 75,4 %, je v krajevni knjižnici pri Svetem Tomažu. 
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Graf 8: Izposoja gradiva pri kategorijah članov glede na namembnost 
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Ločeno analiziramo tudi izposojo knjižnega in neknjižnega gradiva. Trend upadanja izposoje 
neknjižnega gradiva se še nadaljuje tudi v letu 2017. V skupni izposoji znaša le še 4,7 %, deset let 
poprej je znašala kar 21 %. Kljub odlični založenosti z neknjižnim gradivom v osrednji knjižnici, se 
najmanjši delež tega izposodi prav v Ormožu. Največji delež izposoje neknjižnega gradiva zapisujemo 
v krajevni knjižnici pri Svetem Tomažu. Kot smo navajali že pri prirastu gradiva, stroka predpisuje 
vsakoletno nabavo strokovnega in leposlovnega gradiva v razmerju 60 : 40 v korist strokovnega 
gradiva. Delež izposoje tega je precej nižji. Med izposojenim gradivom je namreč kar 62,2 % 
leposlovja. 
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Graf 9: Izposoja knjižničnega in neknjižnega gradiva v obdobju 2008–2017 
 

Tabela 20: Izposoja glede na vrsto in vsebino gradiva po organizacijskih enotah knjižnice 

 
OK Ormož KK Središče ob Dravi KK Sveti Tomaž KK Ivanjkovci Vsi oddelki 

 
K NK Skupaj K NK Skupaj K NK Skupaj K NK Skupaj K NK Skupaj 

0 Splošno 2.565 8 2.573 742 0 742 2.007 8 2.015 15 0 15 5.329 16 5.345 

1 Filozofija. Psihologija 3.523 21 3.544 96 0 96 151 0 151 10 0 10 3.780 21 3.801 

2 Verstva 392 0 392 27 0 27 25 0 25 0 0 0 444 1 445 

3 Družbene vede 3.985 45 4.030 117 0 117 284 1 285 6 0 6 4.392 47 4.439 

5 Naravoslovne vede 2.347 15 2.362 175 14 189 651 1 652 11 0 11 3.184 30 3.214 

6 Uporabne vede 5.195 52 5.247 317 2 319 829 0 829 5 0 5 6.346 54 6.400 

7 Umetnost. Šport 4.095 2.107 6.202 276 344 620 857 1.183 2.040 11 10 21 5.239 3.644 8.883 

80 Jezikoslovje 1.030 271 1.301 10 0 10 47 0 47 2 0 2 1.089 271 1.360 

82.0 Literarna veda 193 0 193 10 0 10 6 0 6 0 0 0 209 0 209 

82 Leposlovje 49.380 410 49.790 4.284 52 4.336 7.359 94 7.453 108 1 109 61.131 585 61.716 

9 Geografija. Zgodovina 2.795 23 2.818 110 0 110 286 0 286 10 0 10 3.201 23 3.224 

Drugo 167 30 197 3 0 3 43 0 43 0 0 0 213 0 213 

Skupaj 75.667 2.982 78.649 6.167 412 6.579 12.545 1.287 13.832 178 11 189 94.557 4.692 99.249 

K - knjižno gradivo (med knjižnim gradivom so zajete tudi serijske publikacije) 

NK - knjižno gradivo 
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Graf 10: Izposoja gradiva po UDK skupinah 
 

V naslednji tabeli prikazujemo še število izposojenega gradiva na dom brez podaljšanj, saj v skupni 
izposoji na dom podaljšano gradivo predstavlja 41,4 %. Od skupno 99.249 enot gradiva izposojenega 
na dom je bilo v letu 2017 namreč podaljšanih 41.077 enot. 
 

Tabela 21: Izposoja gradiva na dom (brez podaljševanja izposoje gradiva) 

Izposoja gradiva OK Ormož 
KK Središče ob 

Dravi 
KK Sveti 
Tomaž 

KK Ivanjkovci Skupaj 

Gradivo za odrasle 27.585 1.536 1.765 76 30.962 

Gradivo za mladino 19.568 2.622 4.928 92 27.210 

SKUPAJ 47.153 4.158 6.693 168 58.172 
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7. KJIŽNIČNE PRIREDITVE IN USPOSABLJANJA UPORABNIKOV 
V knjižnici so se vse leto odvijale razne kulturne prireditve, strokovna predavanja, ustvarjalne in 
druge delavnice ter druge organizirane oblike knjižničnih dogodkov namenjenih promociji branja ter 
usposabljanja uporabnikov za uporabo knjižnice. Sodelovali smo tudi v več projektih promocije branja 
v organizaciji drugih knjižnic ali ustanov. V letu 2017 je bilo izvedenih  108 dogodkov za odrasle. 
Obiskalo jih je 2.848 odraslih obiskovalcev. Za otroke in mladino je bilo izpeljanih 81 prireditev, od 
tega 35 pravljičnih uric, 9 predstav z zunanjimi izvajalci, 3 igralne urice, 2 delavnici, 5 dogodkov v 
soorganizaciji ter 28 pravljičnih uric izven knjižnice. Obiskalo jih je 2.451 obiskovalcev. Knjižnica je 
uporabnike izobraževala in skrbela za bralno pismenost ter širjenje bralne kulture tudi v okviru 
organiziranih obiskov skupin, za katere je izvedla ali pravljično urico ali drugače promovirala 
kvalitetne knjige, ki so primerne starosti obiskovalcem posamezne skupine. Za promocijo branja je 
izvedla 4 projekte, katerih se je skupno udeležilo 547 obiskovalcev. Poleg omenjene oblike promocije 
branja je bil, prav tako v sklopu obiskov, izveden bibliopedagoški program. Teh skupin je bilo 95 s 
1.758 obiskovalci. Le ena skupina od teh so bili odrasli uporabniki. Skupno število vseh dogodkov v 
letu 2017 je 284. Skupni obisk vseh dogodkov pa 7.607 obiskovalcev. 

Izpeljani je bila velika večina načrtovanih knjižničnih dogodkov iz progama, razen predavanja na temo 
aktualnih družbenih razmer. Izvedeni so bili tudi dodatni, ki jih v programu nismo predvideli, a jih je 
bilo glede na njihovo aktualnost smiselno organizirati.  S pestro ponudbo različnih dogodkov, ki so 
praviloma tudi dobro obiskani, ohranjamo lokalno prepoznavnost nosilca kulturnega dogajanja v 
lokalni skupnosti. 

7.1. Prireditve za odrasle obiskovalce knjižnice po lokacijah 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož je v letu 2017 izvedla 108 dogodkov za odrasle, katere je skupaj 
obiskalo 2.848 obiskovalcev.  

V osrednji knjižnici v Ormožu je bilo izvedenih 93 dogodkov za odrasle obiskovalce: 11 literarnih 
večerov, 11 strokovnih predavanj, 3 domoznanski večeri, 4 projekcije domačih fotografov, 1 filmski 
večer, 4 ustvarjalne delavnice, 45 srečanj študijskih krožkov, 1 humanitarna akcija ter 12 drugih 
dogodkov namenjenih spodbujanju branja ter dvigu bralne kulture. Skupaj je kulturne dogodke za 
odrasle v osrednji knjižnici obiskalo 2.320 odraslih obiskovalcev.  

V letu 2017 je Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož v sodelovanju z Občino Ormož in Osnovno šolo 
Ivanjkovci odprla Krajevno knjižnico Ivanjkovci. Otvoritveni dogodek je bil 8. decembra in se ga je 
udeležilo 300 obiskovalcev. 

Krajevna knjižnica Središče ob Dravi je v letu 2017 za odrasle bralce pripravila 3 prireditve (2 
potopisni predavanji in 1 strokovno predavanje), ki jih je skupaj obiskalo 141 odraslih obiskovalcev.  

Krajevna knjižnica Sveti Tomaž je v letu 2017 za odrasle bralce pripravila 12 prireditev (1 fotografsko 
razstavo, 1 strokovno predavanje, 1 literarno-glasbeni dogodek, srečanja s člani literarne sekcije in 3 
delavnice), ki jih je skupaj obiskalo 387 odraslih obiskovalcev. 

Tabela 22: Prireditve za odrasle (skupno) 

PRIREDITVE ZA ODRASLE 
Št. dogodkov 

2016 

Št. dogodkov 

2017 
INDEKS 

Št. obiskovalcev 

2016 

Št. obiskovalcev 

2017 
INDEKS 

Literarni dogodki 13 12 92 628 787 125 

Strokovna predavanja 17 13 76 537 325 61 

Domoznanski večeri 2 3 150 72 353 490 

Delavnice 11 7 64 146 197 135 

Srečanja študijskih krožkov - 45 - - 507 - 

Drugi dogodki za odrasle 5 11 220 78 418 536 

Dogodki spodbujanja branja 17 17 100 190 261 137 

SKUPAJ 65 108 166 1.651 2.848 173 
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7.1.1. Dogodki za odrasle v osrednji knjižnici 

Pravljični večer za odrasle 
V začetku leta, 4. januarja, smo tudi odrasli vstopili v svet pravljic in uživali v pripovedovanju 
knjižničarjev splošnih knjižnic, ki so se že pred leti povezale pod okriljem Mariborske knjižnice v  
projektu Pravljični večer za odrasle. Nastopili so pravljičarji: Lea Hedl (Mariborska knjižnica), Vesna 
Radovanovič (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota), Aleksandra Papež (Knjižnica Lenart), 
Robert Kereži (Mariborska knjižnica), Agica Kovše (Mariborska knjižnica), Liljana Klemenčič (Knjižnica 
Ivana Potrča Ptuj). Glasbena gosta sta bila Sara Herzog in Thierry Šavora Dinga. 

Kako v življenje vnesti pravo ljubezen ali kako živeti po čudovitih knjigah Martina Kojca,  Williama 
Glasserja, dr. Scotta Pecka, Thomasa Harrisa. 
11. januarja smo gostili strokovno predavanje, ki ga je izvedla Bojana Fenda  Habula s sodelavkami, ki 
so predstavile uveljavljene šole vodenja (geštalt, realitetna in vedenjska šola, transakcijska analiza) 
povezane s poslovnim jezikom odgovornosti  ter predstavile podjetje Karnioni.  

O pomembnosti in vplivu družinskega branja v predšolskem obdobju 
Predavanje za starše je po pravljični urici v ormoški knjižnici (19. 1.), v središki knjižnici (15. 2.), v 
tomaževski knjižnici (15. 3.), v Vrtcu Velika Nedelja  v sklopu projekta V objemu besed (29. 3.) ter na 
skupnem sestanku v Vrtcu Ivanjkovci (9. 5.) izvedla Maja Cizerl, ki je v knjižnici opravljala 
usposabljanje na delovnem mestu. V sklopu usposabljanja je izvajala tudi delavnici prevajanja 
zimzelenih pesmi (20. 2.) ter angleške urice za otroke v ormoški knjižnici in na OŠ Velika Nedelja (21. 
2.). 

Dan odprtih vrat ormoške knjižnice na slovenski kulturni praznik 
Na Prešernov dan je ormoška knjižnica bila odprta od 9. do 14. ure, omogočala izposojo knjig, DVD-
jev, glasbenih zgoščenk, časopisov in revij,  obiskovalcem predstavila knjižnico, izvajane programe in 
projekte ter pripravila bogat kulturni program za vse generacije.  Ob 10. in 12. uri so najmlajšim in 
njihovim staršem knjižničarke odigrale lutkovno predstavo po zgodbi Nine Mav Hrovat O miški, ki je 
zbirala pogum. Sledil je kulturni program o življenju in delu Franceta Prešerna v izvedbi članov skupin 
Bralne ulice iz Središča ob Dravi in Bralnega kluba ormoške knjižnice. Ob 13. uri so številčno publiko s 
svojimi čudovitimi fotografijami in zgodbami očarali domači fotografi Vid Voršič, Lidija Vrankovečki in 
Marko Zabavnik. 

 

Predavanje Modra frankinja in prekmurska šunka  
16. februarja je domačin Samo Simonič predaval o geografsko zaščitenih živilih in izdelkih, natančneje 
o modri frankinji in prekmurski šunki. 
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Ustvarjalna literarna delavnica 
22. februarja je domačinka Nataša Jenuš, nekdanja novinarka časnika Večer ter profesorica 
slovenščine izvedla medgeneracijsko delavnico ustvarjalnega pisanja.  Delavnica je potekala od 15. do 
19. ure.  

Literarni večer: predstavitev romana Ivana Blagusa Mornarska sprava 
Ivana Blagusa smo gostili že v letu 2015, ko je predstavil svoja avtobiografska romana Vrnitev v 
večnost in Druga pot, 23. februarja pa nam je skozi pogovor z Marijano Korotaj predstavil svoj nov 
roman Mornarska sprava. Pri izidu knjige sta sodelovali tudi Ormožanki, Nina Mertik kot oblikovalka 
in Nadica Granduč kot lektorica. 

Strokovno predavanje Pozimi cvetoče grmovnice in drevesa  
2. marca je predaval Marko Viher, strokovnjak iz Svetega Tomaža, ki je predstavil zanimive vrste 
grmovnic in dreves, njihove lastnosti in ustrezno nego za lepo rast, da s svojimi cvetovi in videzom 
lepšajo vrtove  v zimskem času.  

Literarni večer s Tonetom Partljičem 
9. marca smo gostili prejemnika Prešernove nagrade za življenjsko delo leta 2016, Toneta Partljiča, ki 
je v pogovoru z Orlandom Uršičem, urednikom Založbe Litera, predstavil svoj najnovejši roman 
Nebesa pod Pohorjem, ki govori o malem, poštenem in delovnem človeku ter njegovem življenju v 
času gospodarske krize. 

 

Knjižnica se predstavi  
7. aprila je knjižnica širši javnosti predstavljala svoje delo, dejavnosti in poslanstvo na stojnici na  
Cvetnem sejmu v Ormožu. 
9. aprila se je predstavila na stojnici v Sokolani, kjer so se zbrali upokojenci stari nad 70 let. Knjižnica 
je popestrila njihov dogodek in se tako predstavila širši javnosti. Knjižničarka je podarjala odpisane 
knjige ter navzoče seznanjala s programom, novitetami in revijami. 
17. maja je knjižnica predstavila svoje dejavnosti na Paradi učenja Ljudske univerze Ormož. 
26. maja se je knjižnica predstavila tudi na stojnici programa Dan odprtih vrat Zdravstvenega doma 
Ormož. 

Strokovno predavanje in pogovor o šiponu 
Obiskovalci so tovrstna izobraževalna predavanja o vinogradništvu in vinarstvu, pomenu in dosežkih 
domačih vinogradnikov ter o pomenu tradicije dobro sprejeli, zato smo 13. aprila nadaljevali s 
strokovnim predavanjem o naši najstarejši vinski sorti šipon, ki najbolje uspeva ravno v naših 
Ljutomersko-Ormoških goricah. Predavatelj in vodja pokušnje je bil Robert Puklavec, član Evropskega 
reda vitezov vina in Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije.  
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Noč knjige in svetovni dan knjige 2017 - projekcija fotografij domačina in fotografa Cirila Ambroža - 
Slovenija iz zraka  
Noč knjige je mednarodni dogodek, ki podpira in slavi knjigo ter branje kot temeljna gradnika zdrave 
družbe. V letu 2017 smo pri projektu sodelovali četrtič. Ob tej priložnosti smo gostili domačina in 
izjemnega fotografa, Cirila Ambroža, predstavili knjige, ki jih krasijo in dopolnjujejo njegove 
fotografije, ter  si ogledali projekcijo njegovih fotografij Slovenije iz zraka. Glasbene gostje dogodka 
so bile članice Ženskega pevskega zbora Okarina pod vodstvom zborovodkinje Zlatke Puklavec 
Banjanin. 

Literarni večer s Ferijem Lainščkom 
11. maja smo se srečali z vsestranskim umetnikom, s pisateljem in pesnikom Ferijem Lainščkom. V 
pogovoru z Orlandom Uršičem, urednikom založbe Litera, je predstavil svoj roman Češnjev cvet in 
novo pesniško zbirko Demon ljubezni. Iz nje je brala Vesna Radovanovič.  

 

Literarni večer:  Aleš Šteger in ogled filma Brezmejno 
1. junija smo skozi pogovor spoznali enega  najbolj prevajanih slovenskih pesnikov, ki je tudi pisatelj, 
prevajalec, kritik, soustanovitelj in programski vodja založbe Beletrina, idejni vodja Dnevov poezije in 
vina in mednarodnega literarnega festivala Fabula.  Pogovoru je sledila projekcija filma Brezmejno, za 
katerega je Aleš Šteger napisal poetično podlago. Ob tej priložnosti je gost knjižnici še podaril in 
predal knjige Založbe Beletrina za Krajevno knjižnico Ivanjkovci. 
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Literarni večer z Ladom Leskovarjem 
Z umetniškim večerom smo 29. junija uradno odprli poletno dogajanje na vrtni terasi Knjižnice 
Ormož. Gostili smo legendarnega šansonjerja Lada Leskovarja, ki je v pogovoru z Matejem  Kranjcem 
in urednikom založbe Mladika, Primožem Mušičem, predstavil biografijo Lado – ena sama ljubezen. 
Slovenski pevec, novinar in mirovni ambasador je poskrbel za odlično vzdušje, saj je z veliko 
ljubeznijo obiskovalcem tudi zapel nekaj znanih popevk. 

 

Literarni večer z Davorinom Bešvirjem 
Ormožan Davorin Bešvir, pisec tekstov, pevec in bas kitarist, je član glasbenih skupin Gnile duše in 
Pridigarji. Po dveh pesniških zbirkah 100 gaziranih opic, pregledu svojega 30-letnega dela in 
ustvarjanja in zbirki pesmi  Revni kot cerkvene miši, je predstavil  zbirko aforizmov Bog mi je priča, da 
potrebujem izganjalca hudiča.  Z avtorjem se je o knjigi protistresnih aforizmov pogovarjala Marijana 
Korotaj. Literarni dogodek je popestrila glasbena gostja, sopranistka Mojca Peganc. 

 

Strokovno predavanje Jovite Kerschbaumer Tramšek 
Sicer domačinka, a na Dunaju živeča predavateljica, je 24. avgusta predavala o biopsihosocialnem 
modelu zdravja. Predstavila je program FREENESS (svoboda + fitness), ki govori o tem, da sta za 
svobodno čustveno življenje potrebni določena kondicija in vzdržljivost. 
19. decembra smo po uspešnem avgustovskem predavanju ponovno gostili domačinko Jovito 
Tramšek, ki je predavala o čustvih in govorila o tem, kako povezati teorijo, upoštevati praktične 
predloge in vključiti nove poglede v vsakdanje življenje. 
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Dnevi poezije in vina 
25. avgusta smo na večernem branju gostili eno izmed dogajanj festivala Dnevi poezije in vina, ki se je 
v času od 22. do 26. avgusta odvijal na Ptuju, po različnih krajih Slovenije in v zamejstvu. V Ormožu 
smo gostili priznane pesnike: Ani Gjika (ZDA), Puro López Colomé (Mehika) in Haydarja Ergüylena 
(Turčija). Večer je povezovala, predstavila avtorje in prebrala prevode pesmi, moderatorka Mojca 
Prigl. 

 

Praznik krajevne skupnosti Ormož: literarni večer, predstava za otroke in domoznanski večer 
Tudi v letu 2017 smo se pridružili praznovanju ormoškega krajevnega praznika ter pripravili  
kvaliteten in zanimiv program namenjen vsem generacijam uporabnikov. 
14. septembra smo izvedli Literarni večer z Matejem Mertikom, ki je predstavil literarni potopis 
Vodnik po Francoski Polineziji: Zbogom in hvala za spanec v modri potovalki. Z avtorjem se je o knjigi, 
ki je izšla pri Kulturnem centru Maribor, zavodu za umetniško produkcijo in založništvo kot  prvo delo 
zbirke Potopis, pogovarjala Marijana Korotaj. Literarni dogodek so popestrile glasbene gostje Pevski 
ženski zbor Okarina. 
19. septembra smo za najmlajše pripravili gledališko predstavo Pojte, pojte, drobne ptice  v izvedbi 
Gledališča Lalanit. Legendarnim pesmicam, ki jih je že pred leti izbrala Kristina Brenkova, ilustrirala pa 
Marlenka Stupica, so ustvarjalci vdihnili še odrski značaj in ljudske miniature povezali v zgodbe o 
materialni nenasitnosti in ošabnosti.  
21. septembra smo pripravili pogovorni domoznanski večer: Ormož nekoč, danes, jutri. V pogovoru z 
gostoma Antonom Luskovičem in Štefanom Hozyanom, ml., smo oživeli spomine, ki jih pišejo čas in 
ljudje ter jih obogatili z ogledom fotografij iz arhiva foto ateljeja Štefana Hozyana. 
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Pravnik in ljubiteljski zgodovinar Anton Luskovič ter fotograf Štefan Hozyan mlajši, sta s svojimi 
zgodbami in fotografijami popeljala v obujanje preteklosti. Govorila sta o razvoju in izgradnji 
industrije, kmetijstva, trgovine in turizma, o tradicionalnih prireditvah zabavnega in športnega 
značaja, o znanih in pomembnih osebnostih. Dotaknila sta se posledic družbenih sprememb in 
gospodarske krize ter z občinstvom delila svoje želje za prihodnost Ormoža. Večer je glasbeno 
popestrilo Pevsko društvo Zrelo klasje. 

Strokovno predavanje Jožeta Majesa 101 vprašanje in 101 odgovor 
28. septembra je Jože Majes, zeliščar Stiške šole in fitoterapevt,  predstavil svojo novo knjigo 101 
vprašanje in 101 odgovor ter predaval o zdravljenju z zdravilnimi rastlinami. 

Literarni večer: Štefan Kardoš - Vse moje Amerike 
Jesensko dogajanje smo 9. novembra popestrili z literarnim pogovorom z v Murski Soboti živečim 
pisateljem Štefanom Kardošem.  Poslušalcem je predstavil  najnovejši roman Vse moje Amerike, ki ga 
je posvetil svojemu dedu, prekmurskim emigrantom v Ameriko in rojstni vasi Križevci na Goričkem. 
Pisatelja in njegov najnovejši roman smo spoznali skozi pogovor, ki ga je vodil urednik Založbe Litera, 
Orlando Uršič. 

 

Druga postavitev projekta Rastoča knjiga - pogovor posvečen Stanku Čurinu 
10. novembra smo se v sodelovanju z Območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti JSKD 
OI Ormož pridružili drugi postavitvi Rastoče knjige, projektu Slovenskega državnega sveta. Namen 
projekta je promovirati  domoznansko dejavnost in motivirati krajane, da postanejo odgovorni nosilci 
bogate naravne, gospodarske in kulturne dediščine. Dogodek je potekal ob otvoritvi likovne razstave 
Malek, v Beli dvorani grajske pristave, ko smo izpeljali pogovor posvečen Stanku Čurinu, legendi 
slovenskega vinogradništva in vinarstva. V pogovoru sta sodelovala dr. Aleksandra Pivec in Borut 
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Prapotnik, ki sta spregovorila o dedkovem življenju in delu, ustanovitvi vinarstva Čurin-Prapotnik,  
prenosu znanj in nadaljevanju tradicije. Z gostoma se je pogovarjala Marijana Korotaj. 

 

Dan splošnih knjižnic 
Tudi v letu 2017 je praznovanje dneva slovenskih splošnih knjižnic potekalo pod smernicami 
Združenja splošnih knjižnic, a to leto prvič kar ves teden, od 20. do 24. novembra, pod skupnim 
sloganom Gostija v deželi branja. V tem tednu smo petim prvič vpisanim v knjižnico (4 zaposleni in  1 
nezaposlen) podarili enoletno članarino. Pripravili in izpostavili smo Top 10 naslovov najbolj iskanega 
branja slovenskih avtorjev za odrasle in mladino v naši knjižnici. V sodelovanju s članicami Bralnega 
kluba smo pripravili priložnostno razstavo Modrost za mladost - najbolj brane knjige za otroke in 
mlade skozi čas. Predstavniki različnih generacij so predstavili najbolj priljubljene knjige svojega časa, 
popularne junake in pisatelje in tako smo ugotavljali, kako se spreminjajo bralne navade skozi čas. 
Zaključni dogodek Dneva splošnih knjižnic je potekal 24. novembra pri Svetem Tomažu v 
soorganizaciji Krajevne knjižnice Sveti Tomaž in Literarne sekcije Kulturnega društva Fran Ksaver 
Meško Sveti Tomaž. Literati omenjenega društva so predstavili tretjo številko Literarnih utrinkov, 
sledil je večer smeha in resnice, kabaret Kisla žüpa v izvedbi prleškega  kantavtorja Tadeja Vesenjaka 
in prleškega  pesnika Marka Kočarja. 

Pogovor o Erni Meško 
V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož, enoto Ormož, smo 2. decembra obeležili Ta 
veseli dan kulture – pogovor o ljubeči mamiki, ženi, ljudski pisateljici, kmetici, družbenopolitični 
delavki, planinki Erni Meško. Misli o njeni osebnosti so v pogovoru z Marijano Korotaj delili njen sin 
Ciril Meško, planinec, član in aktivni vodnik Planinskega društva Maks Meško Ormož, fotograf in tudi 
sorodnik Erne Meško Ciril Ambrož ter dolgoletni urednik priloge verskega tednika Družina, teolog in 
profesor dr. Vinko Škafar. 

Humanitarna akcija zbiranja hrane in osebnih potrebščin 
Decembra smo se pridružili humanitarni akciji Centra za socialno delo Ormož  in k sodelovanju 
nagovarjali naše uporabnike, ki lahko pomagajo z najnujnejšim obdariti socialno šibke družine in 
posameznike predvsem s prehrambnimi izdelki in potrebščinami za osebno nego. Zbrano je CSD v 
paketih razdelil med najbolj potrebne v našem lokalnem okolju. 

Literarni večer: Zoran Predin - zaključek Bralne značke za odrasle 
5. decembra je potekal zaključek Bralne značke za odrasle. Gre za projekt spodbujanja bralne kulture 
odraslih, ki je v tem letu potekala že dvanajstič  in jo je zaznamovala literatura povezana z glasbo. 
Priznani glasbenik, ki je tudi pesnik in pisatelj, Zoran Predin, je bil gost slavnostnega večera. Predstavil 
je svojo novo knjigo kolumn Dno nima dna. Izšla je pri Založbi Litera in urednik Orlando Uršič se je z 
avtorjem pogovarjal o njegovem življenju ter glasbenem in pisateljskem ustvarjanju.  
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Zdravilne lastnosti in učinki penečih vin 
Mednarodno znana in spoštovana poznavalka in strokovnjakinja vin, dolgoletna enologinja ormoške 
vinske kleti, Lidija Ruška, je 14. decembra predavala o zgodovini in razlikah v označevanju penečih 
vin, predstavila njihove lastnosti in sestavo ter razkrila zdravilne učinke penin. Sledilo je vodeno 
okušanje penin, ki jih je obiskovalcem knjižnice podarilo podjetje puklavec & friends. 

7.1.2. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 

Organizirani so bili 3 dogodki za odrasle, katere je skupaj obiskalo 141 obiskovalcev. 

Potopisno predavanje MAROKO – dežela nasmejanih ljudi  
V začetku leta smo za vse ljubitelje popotništva pripravili potopisni predavanji v sodelovanju z 
Društvom ljubiteljev umetnosti in kulture. Prvo predavanje je bilo 27. januarja. Z domačinom Samom 
Žerjavom in Anjo Lukner smo potovali v Maroko. 

 

Poučuj (Tanzanija) - meditiraj (Tajska) - občuti (Etiopija) 
Domačinka Patricija Rajh je 3. februarja predstavila svoje popotovanje v Tanzanijo, Tajsko in Etiopijo, 
kjer je delala kot prostovoljka. Navzoči so z zanimanjem prisluhnili popotniškim zgodbam. Obe 
predavanji sta bili zelo dobro obiskani. 

Predavanje Vzgojite si svoje sadike plodovk 
V začetku meseca marca (3. 3.) smo v goste povabili Metko Ternjak Gomboc in Tino Ternjak, 
voditeljici oddaje Vrtičkanje. Predavanje je bilo poučno, strokovno  in zanimivo. Gostji sta z veseljem 
odgovarjali na vprašanja obiskovalcev. 
 

Od načrtovanih dogodkov v programu dela ni bil izveden le literarni večer ob predstavitvi avtorja in 
razstavi njegovih del. 

7.1.3. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 

Skupno je bilo v letu 2017 organiziranih 12 dogodkov, katerih se je udeležilo 387 obiskovalcev. 

Delavnica kvačkanja za začetnike 
Sklop šestih delavnic je vodila domačinka gospa Terezija Hudžar. Obiskovalce je naučila osnovnih 
korakov kvačkanja. Nekateri so zelo hitro napredovali, tako da smo ob koncu občudovali kvačkane 
prtičke različnih vzorcev. 
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Odprtje fotografske razstave domačina in fotografa Cirila Ambroža Domovini 
V prostorih knjižnice je 8. marca bilo odprtje fotografske razstave, na katerem se nam je avtor tudi 
sam predstavil in nas popeljal po razstavi. Dogodek so s kulturnim programom obogatili člani 
literarne sekcije KD Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž, na katerem so se nam predstavili s svojimi deli. 
Za glasbeno popestritev so poskrbeli mladi kitaristi. 

Strokovno predavanje specialistke za zelenjadarstvo in okrasne rastline Miše Pušenjak: Pomlad v 
zelenjavnem vrtu  
13. marca je predavateljica podala nasvete o prvih spomladanskih setvah, izbiri semen, vzgoji sadik, 
in kolobarjenju ter odgovarjala na mnoga vprašanja obiskovalcev. 

 

Srečanje literarnih skupin  
7. aprila smo v prostorih knjižnice z domačo literarno sekcijo gostili literarne ustvarjalce iz Male 
Nedelje. Člani obeh skupin so se na kratko predstavili s svojimi deli, sledilo je družabno srečanje. V 
teku celega leta je bilo izvedenih še 5 srečanj s člani literarne sekcije, na katerih smo načrtovali in 
pripravljali skupne dogodke. 

Delavnica izdelovanja prazničnih voščilnic z Društvom upokojencev Sveti Tomaž  
Z nekaterimi člani DU Sveti Tomaž smo za potrebe društva 13. novembra ustvarjali praznične 
voščilnice. 

Prleški kabaret Kisla žüpa  
Glasbeno-literarni dogodek se je odvijal 24. novembra v Kulturnem domu Sveti Tomaž in je 
predstavljal zaključek tedenskega dogajanja ob Dnevu splošnih knjižnic. Na njem sta se nam 
predstavila prleški kantavtor Tadej Vesenjak in prleški pesnik Marko Kočar. V uvodnem delu pa so se 
nam predstavili člani literarne sekcije KD Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž ob izidu njihove tretje 
številke Literarnih utrinkov. 
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Delavnica izdelovanja adventnih venčkov  
Pod mentorstvom domačina Marka Viherja so si 29. novembra mlajši in starejši obiskovalci iz 
različnih naravnih materialov, ki so bili na voljo, izdelali svoje unikatne adventne venčke. 

7.1.4. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 

Otvoritev Krajevne knjižnice Ivanjkovci 
8. decembra smo Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Občina Ormož in Osnovna šola Ivanjkovci 
odprli vrata Krajevne knjižnice Ivanjkovci. V programu so sodelovali učenci Osnovne šole Ivanjkovci, 
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Ivanjkovci in glasbenik Predrag Szilvassy. Otvoritvi je 
prisostvoval minister za kulturo Anton Peršak. 

 

7.2. Prireditve namenjene mladim 

Za mlade uporabnike knjižničnih storitev so bili izvedeni razni knjižnični dogodki, projekti in druge 
oblike aktivnosti namenjene spodbujanju branja: predvsem pravljične urice, igralne urice, gledališke 
lutkovne predstave in ustvarjalne delavnice. Skupaj je dogodke, namenjene otrokom in mladini, 
obiskalo 2.451 obiskovalcev. V primerjavi z letom 2016 je to za 29 % več. 

Pravljične urice v knjižničnih prostorih, igralne urice, gledališke lutkovne predstave in ustvarjalne 
delavnice je v Ormožu obiskalo 669 obiskovalcev, v Središču ob Dravi 218 obiskovalcev, pri Svetem 
Tomažu 242 obiskovalcev, v Ivanjkovcih 30, skupno torej 1.159 obiskovalcev. Pravljične urice z 
uprizoritvami, ki smo jih izvajali izven knjižničnih prostorov, v vrtcih, na OŠ Stanka Vraza, v Zavodu za 
usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava za 28 skupin je obiskalo 812 
udeležencev.  V soorganizaciji v drugimi zavodi oz. društvi smo izvedli 5 dogodkov, ki jih je obiskalo 
480 obiskovalcev. 

7.2.1. Pravljične urice in drugi dogodki spodbujanja branja 

Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami 
V letu 2017 smo pripravljali dve pravljični uri mesečno, vsak prvi in tretji četrtek v mesecu. Izvedenih 
je bilo 16 pravljičnih uric. Otroci so na teh uricah prisluhnili pravljici, spoznali kamišibaj ali si ogledali 
pravo igrano predstavo. V nadaljevanju so lahko ustvarjali izdelke povezane z literarno vsebino, se 
igrali z didaktičnimi igračami, peli, se gibali, plesali, se preizkusili v igri vlog. Izvedeni sta bili 2 angleški 
igralni urici. 6 pravljičnih ur je izvedla Gimnazija Ormož, Program predšolske vzgoje oziroma njihov 
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dramski krožek. Dodatna pravljična ura je bila izvedena v okviru prireditev na Kerenčičevem trgu na 
Severolandiji.  

10 pravljičnih ur je bilo izvedeno v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi.  

V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž je bilo izvedenih 9 pravljičnih ur.  

Decembra smo odprli Krajevno knjižnico Ivanjkovci in tudi tam pripravili prvo pravljično uro. 

Ob praznovanju krajevnega praznika smo v septembru gostili Gledališče Lalanit, ki je pripravilo 
predstavo Pojte, pojte drobne ptice. 

Ob zaključku Pikine bralne značke smo med nas ponovno povabili Gledališče Lalanit, ki je s predstavo 
Šivilja in škarjice nagradilo najmlajše bralce. Pika Nogavička je sodelujočim otrokom podelila 
priznanja. 

Več pravljičnih uric je bilo izvedenih v vrtcih, na OŠ Stanka Vraza, v Zavodu za usposabljanje, delo in 
varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.  

Knjižničarka je na prošnjo Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti na 
območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvedla pravljično popoldne na njihovem 
poletnem taboru za otroke na Pohorju, na Treh kraljih. 

 

 

Tabela 23: Pregled kulturnih prireditev za mlade 

PRAVLJIČNE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2016 2017 Indeks 2016 2017 Indeks 

Pravljične urice v Ormožu 17 15 88 407 332 82 

Pravljične ure v KKS 10 10 100 286 218 76 

Pravljične urice v KKT 10 9 90 221 242 110 

Pravljične urice v KKI - 1 - - 30 - 

Igralne urice 4 3 75 21 48 229 

Predstave* – zunanji izvajalci 2 9 450 220 250 114 

Pravljične urice z uprizoritvami (izven) 7 28 400 476 812 171 

Delavnice  2 2 100 13 39 300 

Dogodki v soorganizaciji 3 5 166 250 480 158 

SKUPAJ  55 82 149 1.894 2.451 129 

* Zaključek Pikine bralne značke – predstava Šivilja in škarjice; predstava Pojte, pojte drobne ptice ob krajevnem prazniku;  

pravljične ure Gimnazije Ormož. 
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Angleške igralne urice 
Zaposlena, ki je v knjižnici opravljala usposabljanje na delovnem mestu, je v sklopu usposabljanja 
izvajala tudi angleške urice za otroke. V knjižnici sta bili izvedeni 2 angleški igralni urici. Otroci so skozi 
igro spoznavali osnovne angleške besede. Približalo se jim je gradivo v angleškem jeziku. 1 angleška 
igralna urica je bila izvedena v OŠ Velika Nedelja. 

 

Pogovorne ure v angleščini za odrasle s Tanjo Sheridan 
V poletnih mesecih, julija, smo na pobudo Tanje Sheridan, ki se je po dvajsetletnem bivanju v ZDA 
preselila nazaj v Ormož, začeli izvajati pogovorne ure v angleščini, neformalna druženja za odrasle z 
namenom učenja in utrjevanja pogovorne angleščine. Do avgusta je bilo izvedenih 6 srečanj, potem 
se je izvajalka preselila, zato se je skupina prenehala sestajati. 

Delavnice 
V poletnih počitnicah smo povabili k nam knjižničarki iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, ki 
sta predstavili Lego zgodbe na temo reke in življenja ob njej. Otroci so sestavili prizore na ploščah in 
jih fotografirali s pomočjo tablic. Fotografije so preoblikovali tako, da so dobili obliko stripa. Na ta 
način so lahko sestavili svoje zgodbe. Delavnico Lego zgodb je obiskalo 27 otrok s starši. 
Decembra smo za 12 dijakov Gimnazije Ormož v okviru njihovih projektnih dni v knjižnici izvedli 
kreativno literarno delavnico. 

Literarni dopoldan za zlate bralce 
V soorganizaciji z Medobčinskim društvom prijateljev mladine Ormož smo maja pripravili zaključno 
prireditev za zlate bralce, ki so osvojili bralno značko vseh 9 let osnovne šole. Gostili smo 
ustvarjalnega domačina, pesnika in glasbenika – raperja Denisa Žurana. Skozi pogovor smo mladim 
približali rapersko in hip-hop umetnost ter opozorili na pomen branja. Gost literarnega dopoldneva je 
tudi odrepal svoje pesmi. Prireditev je obiskalo 46 učencev z njihovimi mentoricami. 
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Dogodki v soorganizaciji in z drugimi izvajalci 
V soorganizaciji smo izvedli 4 dogodke za 396 obiskovalcev. 
 

Tabela 24: Pregled dogodkov v soorganizaciji in z drugimi izvajalci 

Dogodek Sodelovanje Število obiskovalcev 

Rožmarinkin praznik družin TIC, MCO, JSKD OI Ormož, Pokrajinski 
muzej Ptuj-Ormož 

100 

Martinovanje TIC 2 

Literarni dopoldan za zlate bralce Medobčinsko društvo prijateljev mladine 
Ormož 

46 

Severolandija (15. 12. 2017) – Ko 
pravljica oživi 

Občina Ormož; Gimnazija Ormož; 
OŠ Stanka Vraza Ormož; OŠ Velika Nedelja 

250 

Projektni dan v Tednu otroka v OŠ 
Središče ob Dravi 

OŠ Središče ob Dravi 82 

SKUPAJ  5 480 

Rožmarinkin praznik družin 
Sodelovali smo na Rožmarinkinem prazniku družin, projektu, ki se je odvijal četrto leto zapored. 
Tokrat smo se zavodi predstavljali s svojo dejavnostjo na stojnicah. Za vse ostale delavnice, animacije 
in predstavo je poskrbel Zavod Enostavno Prijatelji. 
V sodelovanju s TIC-em smo pripravili tudi delavnico za otroke v okviru martinovanja. Žal sta se 
delavnice udeležila le 2 obiskovalca. 

Dan kreativnih dejavnosti v Tednu otroka v OŠ Središče ob Dravi 
V projektnem dnevu OŠ Središče ob Dravi ob Tednu otroka je knjižničarka iz KKS obiskala 1. in 2. 
razred na Osnovni šoli Središče ob Dravi. Pripravila jim je pravljici z ustvarjalnima delavnicama. Prav 
tako je knjižničarka v 3. in 4. razredu pripravila plesno-pravljični delavnici in otrokom predstavila 
knjige s področja plesa. Otroci so širili besedni zaklad, plesali in ustvarjali. 

Severolandija 
Drugo leto zapored smo sodelovali pri obuditvi Kerenčičevega trga. V četrtek, 14. 12. 2017, ob 17. uri 
smo na dogodku na Severolandiji sodelovale OŠ Velika Nedelja, OŠ Stanka Vraza Ormož, Gimnazija 
Ormož in Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. Ob tej priložnosti smo izvajalci obiskovalcem 
predstavili pravljično-glasbeno predstavo Dežela želja. 
Na stojnicah smo pripravili ustvarjalno delavnico, prilagojeno ustvarjanju na prostem. Otroci so si 
lahko izdelali vilinsko paličico ali obesek v obliki zvezdice, kamor so zapisali svoje novoletne želje. 
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7.2.2. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 

Pravljične ure so potekale drugo sredo v mesecu ob 17. uri. Izvedenih je bilo 10 pravljičnih ur. 
Vsebine pravljičnih uric so bile prilagojene letnim časom, uporabljene so bile različne metode 
podajanja, kot so kamišibaj, avdio-vizualna tehnika, lutke, glasbila in pripovedovanje. Po vsaki 
pravljični urici je sledila ustvarjalna delavnica. 

 

7.2.3. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 

Pravljične urice so v KK Sveti Tomaž potekale vsako tretjo sredo v mesecu. V okviru knjižnice je bilo 
izvedenih 9 pravljičnih ur, eno je izvedla zunanja izvajalka. Otroci so si med drugim ogledali tudi tri 
igrane predstave. Tekom leta pa smo pravljice predstavili tudi s PowerPoint prezentacijo, s 
pripovedovanjem indijanske gostje in ogledom risanega filma. Po končani pravljici ali predstavi so 
sledile ustvarjalne delavnice, igre in rajanje na prostem, ples, pesem in kulinarična delavnica. 
 

  

7.2.4. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 

Prva pravljična ura se je izvedla kmalu po odprtju knjižnice v decembru. Otrokom smo predstavili 
knjigo Najvišja gora knjig na svetu. Dogodka se je udeležilo 30 obiskovalcev. 
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7.3. Projekti spodbujanja branja in drugi projekti za odrasle uporabnike 

Na odraslem oddelku knjižnice so potekali naslednji projekti: 

Bralna značka za odrasle  
Z namenom spodbujanja bralne kulture pri odraslih bralcih se je Knjižnica Franca Ksavra Meška 
Ormož že dvanajsto leto zapored vključila v projekt Bralne značke za odrasle in ga 5. decembra 
sklenila s svečanim zaključkom. Projekt se izvaja pod okriljem Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, kjer 
pripravijo bralni seznam. V Ormožu ga prilagodimo glede na zalogo knjig in mu dodamo kakšen 
naslov avtorja, ki izhaja iz ormoškega območja. V letošnji sezoni je bila v ospredju literatura, ki se 
navezuje na temo glasbe. Bralno značko je v tem letu zaključilo 57 bralcev, sedem od teh  je bilo 
»bralcev junakov« iz Centra starejših občanov. Podelili smo jim priznanja in knjižne nagrade ter 
pripravili slovesen zaključek s prav posebnim gostom, Zoranom Predinom, ki je predstavil svojo novo 
knjigo kolumn Dno nima dna. 

Aktivnosti v Centru starejših občanov Ormož  
Tudi v letu 2017 je strokovna delavka knjižnice vodila deset srečanj skupine Junaki, ki deluje že 
dvanajsto leto v Centru starejših občanov v Ormožu. Običajno je prisotno osem do deset članov,  s 
posebnim veseljem je skupina sodelovala in osvojila Bralno značko za odrasle. Skupina se sestaja vsak 
torek popoldan in ima tri voditeljice. Sodelovala je tudi v okviru dogodka Ormož po dugem in počez. 

Knjige na dopustu 
Sedmo leto zapored smo zadnje junijske dni izbrano zbirko knjig in revij iz ormoške knjižnice prestavili 
tudi na ormoško letno kopališče. Obiskovalci bazena so si imeli možnost poletni dan na kopališču 
obogatiti z branjem. 

Poletno branje  
Knjižničarji smo pripravili knjižno polico z izborom knjig za čim širši krog bralnih okusov, potreb in 
pričakovanj, ki je namenjena poletnemu branju. V izbor smo na podlagi strokovnega znanja 
zaposlenih kot tudi poznavanja želja domačih bralcev uvrstili splošne romane v slovenskem kot tudi 
tujem jeziku, razne zgodovinske in biografske romane, kriminalke, potopise ter poezijo.  

Poletno dogajanje na knjižničnem vrtu 
Z namenom približati uporabo knjižničnega vrta in terase bralcem, je knjižnica poleti obiskovalce 
vabila k prebiranju časopisov in knjig pod senčniki ter pripravila pester nabor dogodkov za različne 
ciljne skupine in bralne okuse. Kot otvoritev vrtne terase je bil izveden umetniški večer z Ladom 
Leskovarjem, sledili so literarni večer z Davorinom Bešvirjem, Četrtkovi zeliščarski popoldnevi, 
pogovorne ure v angleščini za odrasle z namenom učenja in utrjevanja, katere je pripravila in vodila 
Tanja Sheridan, turnir v namiznem tenisu za knjižne nagrade Milana Petka Levokova Pesem črne 
golobice, Agathe Christie Nevarnost v hiši na koncu in biografijo Dražena Petroviča izpod peresa 
Juana Francisca Escuderoja, Dnevi poezije in vina ter strokovno predavanje Jovite Kerschbaumer 
Tramšek. 

Dobreknjige.si 
Knjižnica skrbi za dostopnost, urejenost in privlačnost kotičkov na oddelku leposlovja za odrasle, kjer 
bralcem skozi vse leto ponujamo izpostavljene knjige iz seznama, ki jih v branje priporočajo slovenski 
knjižničarji. Ti svoje ocene prebranega objavljajo na portalu Dobreknjige.si. Spletni portal je 
namenjen bralcem, ki v poplavi literature iščejo nekaj res dobrega zase. Objavljene so celovite in 
neodvisne predstavitve kakovostne literature različnih literarnih zvrsti. V letu 2017 je naša knjižnica 
prispevala dva zapisa. 

Študijski krožki 
V letu 2017 smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport uspešno prijavili izvajanje 4 
študijskih krožkov: bralni študijski krožek Bralni klub ter študijske krožke Umetnost klekljanja,  
izdelovanja unikatnega nakita Nakit - not made in China in Četrtkovi zeliščarski popoldnevi.  
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22. junija se je knjižnica odzvala povabilu Andragoškega centra Slovenije in se s člani študijskih 
krožkov udeležila Karavane študijskih krožkov v Idriji. Knjižnica je na stojnici dogodka predstavila delo 
svojih študijskih krožkov, mentorici sta se udeležili strokovnega predavanja, udeleženci pa so se 
udeležili organiziranih delavnic in si ogledali mesto Idrija. 

Bralni klub  
Delovati je začel oktobra 2016 in potekal do junija 2017. Skupina, ki jo druži strast do branja, se je 
sestajala dvakrat mesečno,  sočasno s pravljičnimi uricami, vsak prvi in tretji četrtek v mesecu po eno 
uro v prostorih ormoške knjižnice. V letu 2017 je  bilo izvedenih 10 srečanj, novembra so se začeli 
sestajati v okviru nove sezone. Do konca leta so bila izvedena tri srečanja. 

Študijski krožek Umetnost klekljanja  
Srečanja študijskega krožka so potekala vsak drugi in četrti četrtek v mesecu od 16. ure in so bila 
namenjena spoznavanju in učenju umetnosti klekljanja čipk. Vodila jih je Silvestra Horvat, ki je z 
veseljem prenašala svoje znanje na zainteresirane ter tako poskrbela za živ prenos kulturne 
dediščine. Novembra so se udeleženci začeli ponovno srečevati, vendar ne kot študijski krožek, 
temveč kot neformalna skupina in tako nadaljujejo medsebojno izmenjevanje znanj umetnosti 
klekljanja vsak torek. 

Študijski krožek izdelovanja unikatnega nakita Nakit - not made in China  
Srečanja so potekala od maja do avgusta. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci in s prenosom lastnih 
znanj so se udeleženci učili o materialih in tehnikah, preizkušali nove ustvarjalne možnosti, nove 
materiale, delali po navdihu in iskali primeren izraz za svojo enkratno kreativnost.  Ustvarjali so nakit 
iz papirja, blaga, fimo mase in gline. Izvedenih je bilo sedem srečanj. 

Študijski krožek Četrtkovi zeliščarski popoldnevi  
Srečanja študijskega krožka so potekala vsak četrtek v juliju in avgustu. Na srečanjih so udeleženci v 
sproščenem vzdušju, med druženjem v prijetnem okolju zunanjega knjižničnega vrta, pridobivali nova 
zeliščarska znanja drug od drugega, od zunanjih sodelavcev in strokovnjakov. Spoznali in razširili so 
znanja o zeliščih, ki jih najdemo v neokrnjeni naravi ali jih gojimo doma, njihovo vrednost v prehrani, 
domači lekarni, preventivno moč pri mnogih zdravstvenih težavah, v kozmetične in negovalne 
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namene. Izvedenih je bilo devet srečanj: poletna kuharska eksperimentalna delavnica z Anko Alt (6. 
julija), botanični sprehod z Majo Botolin Vaupotič (13. julija), kozmetična delavnica z Metko in Tino - 
negovalno mazilo (20. 7.), delavnica kuhanja čokolade z dodatki z Izvajalko Anito Bolčevič (27. 7.), 
strokovno predavanje o namakanju zelišč v žganja, kjer je predaval Iztok Luskovič (3. 8.), ogled 
Vrtnarstva Alt z delavnico (10. 8.), strokovno predavanje Bojce Jenuš Homeopatija rastlin (17. 8.), 
strokovno predavanje Iztoka Luskoviča o zdravilnih učinkih zelišč (24. 8.), ogled samooskrbnega 
učnega poligona Dole pri Poljčanah pod strokovnim vodstvom dr. Ane Vovk Korže (31. 8.). 

Študijski krožek  Izdelovanja lutk z Ljubo Fišer 
Novembra se je začela sestajati skupina ljubiteljev lutk. Dolgoletna mentorica šolskih lutkovnih 
skupin, Ljuba Fišer, strokovno vodi srečanja in deli svoje znanje in izkušnje izdelovanja lutk in 
ustvarjalnega sodelovanja pri lutkovni predstavi. Lutkarstvo je ena najstarejših oblik človekovega 
izražanja, ki ga želimo približati odraslim in otrokom. Skupina je izbrala in prilagodila besedilo za 
lutkovno predstavo, trenutno poteka  izdelava  lutk,  delitev vlog in nalog med udeleženci in priprava 
lutkovne predstave za otroke. 

Erasmus+ Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih  
Knjižnica je bila uspešna s prijavo na razpisu Erasmus+ KA104 Mobilnost osebja za izobraževanje 
odraslih in pridobila evropska sredstva za izvajanje projekta  Zelena knjižnica: Knjige in narava nam 
pomagajo. Gre za projekt, znotraj katerega se osebje knjižnice udeleži izobraževalnega obiska 
spremljanja na delovnem mestu, kjer spoznajo nove načine in metode dela in izmenjajo  koristne 
izkušnje in pozitivne prakse dela z odraslimi uporabniki in obiskovalci knjižnice.  Prva mobilnost je bila 
izvedena od 6. do 8. septembra, ko so se tri zaposlene osebe udeležile Zelenega festivala Okrenimo 
na zeleno, na festivalu predstavile programe dela z odraslimi naše knjižnice in obiskale Nacionalno i 
sveućilišno knjižnico v Zagrebu.  

Šola zdravja Ormož - Knjiga 
Vsak delovni dan, v vseh letnih časih, se ob 8. uri na vrtni terasi ormoške knjižnice zbira skupina  Šole 
zdravja Ormož, ki so se po prostoru druženja poimenovali Knjiga, na jutranji telovadbi. Z redno 
telesno aktivnostjo po principih idejnega vodje in ustanovitelja društva Šole zdravja, Nikolaya 
Grishina, dr. med., skrbijo za svoje zdravje in za zdrav življenjski slog. V letu 2017 so izvedli 248  
jutranjih vadb, kjer je telovadilo 3.983 udeležencev. Omenjenega obiska in števila vadb ne 
prištevamo k nobenim statistikam. 

7.4. Projekti vzpodbujanja branja za mlade uporabnike 

Izvajali so se naslednji projekti namenjeni širjenju bralne kulture namenjeni otrokom in mladini: 

Rastem s knjigo 
Od šolskega leta 2006/2007 slovenske splošne knjižnice sodelujemo v projektu Rastem s knjigo. 
Projekt je pripravila Javna agencija za knjigo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri 
Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih 
knjižnic pri ZBDS, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev. 

V posameznem šolskem letu vsi sedmošolci, od šolskega leta 2010/2011 pa tudi dijaki 1. letnikov 
srednjih šol, obiščejo splošno knjižnico, kjer jim predstavimo način našega dela in jih naučimo 
samostojnega iskanja knjig. 

Učencem in dijakom pokažemo in razložimo način ureditve gradiva na policah, predstavimo iskanje v 
COBISS/OPAC-u, predstavimo Digitalno knjižnico Slovenije. Po končanem ogledu in predstavitvi 
vsakemu sedmošolcu in dijaku 1. letnika podarimo knjigo, ki je bila izbrana na Javnem ciljnem razpisu 
za razpis kulturnih projektov. V lanskem šolskem letu je bila za osnovnošolce izbrana knjiga Vinka 
Möderndorferja Kit na plaži, za dijake pa knjiga Marjane Moškrič Sanje o belem štrpedu. Poudarjamo 
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pomen branja leposlovja. Učencem predstavimo avtorje knjig, ki jih dobijo v dar, tako avtorje besedil 
kot ilustratorje. Pripravimo tudi priložnostno razstavo njihovih del. 

Obisk učencev in dijakov je vezan na šolsko leto. Med letom 2017 so nas obiskali 104 osnovnošolci in 
39 srednješolcev, od tega nekaj tistih, ki so bili vključeni v projekt Rastem s knjigo 2016/2017, in 
nekaj tistih, ki so že prišli v okviru novega šolskega leta 2017/2018. Skupno nas je obiskalo 143 
učencev in dijakov. 

Pikina bralna značka 
Od oktobra 2012 sodelujemo pri izvajanju Pikine bralne značke, projektu, katerega nosilka je 
Knjižnica Velenje. Pikina bralna značka je v osnovi namenjena osnovnošolskim otrokom prvih dveh 
triad. Z leti smo sodelujoče knjižnice prilagodile sezname in v Pikino bralno značko vključile tudi 
knjige za predšolske otroke. Knjižnica Velenje vsako leto poskrbi za material, kot so zloženke, beležke, 
priznanja v obliki medalj, plakati. Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj poteka v knjižnici, kjer se 
otroci prijavijo k sodelovanju. 
V projektu je v letu 2017 sodelovalo 79 otrok, od tega 22 v knjižnici v Ormožu, 21 v Krajevni knjižnici 
Središče ob Dravi, 20 v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž in 16 bralcev, ki sodelujejo na Hrvaškem. 
Zaključno prireditev smo pripravili v oktobru, ko smo gostili Piko Nogavičko in Gledališče Lalanit s 
predstavo Šivilja in škarjice. Prireditev je potekala v knjižnici in predstavo so si lahko ogledali tudi 
obiskovalci, ki niso sodelovali pri Pikini bralni znački. 

 

Detektiv Knjižko in Moja najljubša knjiga 
Knjižna uganka je oblika približevanja knjig, ki otroke pritegne, saj večinoma radi odgovarjajo na 
vprašanja oziroma ugibajo. Vsak mesec pripravimo lažje vprašanje, ki se nanaša na naslov knjige ali 
pa lahko otroci že z naslovnice razberejo odgovor. Knjižna uganka je namenjena otrokom od 3. do 8. 
leta starosti. Otroci s starši izpolnijo vprašalnik in ga oddajo v škatlo z odgovori. Konec meseca poteka 
žrebanje. Ime nagrajenca je objavljeno na oglasni tabli na otroškem oddelku. 
Moja najljubša knjiga omogoča otrokom izraziti svoje mnenje o knjigah, saj naslov najljubših v 
posameznem mesecu zapišemo na tablo v pravljičnem kotičku. 

Bralni nahrbtnik 
Bralni nahrbtnik je projekt družinskega branja, ki smo ga pričeli izvajati z mesecem januarjem 2017. V 
njem lahko sodelujejo starši skupaj s svojimi otroki. V vsakem nahrbtniku so slikanice, poučna knjiga, 
knjiga za mladino, bralni dnevnik in plišasta igrača. Člani imajo lahko nahrbtnik izposojen 21 dni, v 
tem času lahko skupaj z otroki preberejo slikanice, gledajo ilustracije, se poigrajo s plišasto igračo. V 
bralni dnevnik lahko narišejo prizor iz slikanice, nalepijo fotografije, zapišejo doživetja in vtise ob 
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preživljanju prijetnih uric v času, ko je bil bralni nahrbtnik doma. V osrednji knjižnici je bilo na voljo 10 
nahrbtnikov, v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi in Krajevni knjižnici Sveti Tomaž pa 3 nahrbtniki. 

Inkluzija v delovno okolje  
S šolskim letom 2016/2017 je za učenko posebnega programa OŠ Stanka Vraza knjižničarka z 
mladinskega oddelka pripravljala in vodila projekt Inkluzija v delovno okolje. Učenka, ki rada bere, 
tedensko prihaja v knjižnico in po svojih zmožnostih pomaga knjižničarki pri lažjih knjižničarskih 
opravilih. 

MEGA kviz 
Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega 
opismenjevanja. Kviz organizacijsko in strokovno vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center 
za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje 
pri Skupnosti muzejev Slovenije in v letošnjem letu s Prirodoslovnim muzejem Slovenije. V šolskem 
letu 2016/17 je nosil naslov NAŠE MALO VELIKO MORJE. Sodelovalo je 9 osnovnošolcev (6 iz Krajevne 
knjižnice Središče ob Dravi in 3 iz Krajevne knjižnice Sveti Tomaž). 

Tabela 25: Projekti za otroke in mladino 

PROJEKTI ZA MLADE V KNJIŽNICI 
Število obiskovalcev 

2016 2017 Indeks 

Rastem s knjigo za osnovnošolce – 7. razred  151 104 69 

Rastem s knjigo za srednješolce – 1. letnik  35 39 111 

Pikina bralna značka 76 79 104 

Detektiv Knjižko in Moja najljubša knjiga 108 319 295 

Bralni nahrbtnik - - - 

Muzejsko-knjižnični kviz 2 9  

SKUPAJ 264 553 208 

* Evidenca izposoje se ni vodila. 

 

V krajevnih knjižnicah v Središču ob Dravi in pri Svetem Tomažu so potekali naslednji bralni projekti: 
Pikina bralna značka, Bralni nahrbtnik, Muzejsko-knjižnični kviz in Detektiv Knjižko. 

7.5. Bibliopedagoške ure 

Po dogovoru so za vnaprej najavljene skupine strokovni delavci pripravljali in izvajali 
bibliopedagošk140e ure. Največ so se jih udeleževali predšolski otroci in učenci osnovnih šol iz vseh 
treh občin.  
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Bibliopedagoških ur so se udeležili tudi dijaki iz Gimnazije Ormož – program predšolske vzgoje. 
Nadaljevalo se je tudi sodelovanje z OŠ Stanka Vraza. Bibliopedagoške ure so zajemale predstavitev 
knjižnice in njene dejavnosti, vodenje po knjižnici, pravljične ure, ustvarjanje, literarne in igralne ure. 

Knjižnico, njeno dejavnost in organiziranost so vodeno spoznavali tudi odrasli uporabniki. 
Bibliopedagoške ure se je udeležila skupina za socialno aktivacijo brezposelnih Centra za ponovno 
uporabo Ormož.  

Bibliopedagoške ure v vrtcih in šolah 
Strokovne delavke so tekom leta obiskovale naslednje vrtce: Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, 
Velika Nedelja, Podgorci, Miklavž pri Ormožu, Kog in Ivanjkovci ter tako knjižnico s pomočjo knjig, 
revij, učnih listov, lutk, vabil na prireditve za otroke itd. uspešno promovirala pri najmlajših 
obiskovalcih knjižnice.  Sodelovanje z vrtci je bilo uspešno.  

Obiskali smo tudi naslednje osnovne šole: OŠ Stanka Vraza, OŠ Podgorci in OŠ Velika Nedelja 
(Popestrimo šolo). 

 

Izven prostorov knjižnice je knjižničarka z mladinskega oddelka izvedla 38 bibliopedagoških ur in 
knjižnico približala 646 otrokom. 5 bibliopedagoških ur sta izvedli tudi bibliotekarki iz krajevnih 
knjižnic v  tomaževskem in središkem vrtcu.  
Pri bibliopedagoških urah v vrtcih in šolah je sodelovalo 43 skupin, kar je 759 otrok. 

Bibliopedagoške ure v knjižnici  
Bibliopedagoške ure je v letu 2017 obiskalo 656 otrok in njihovih spremljevalcev. Osrednjo knjižnico 
in krajevni knjižnici je po vnaprej najavljenem obisku in dogovorjenem programu obiskalo 35 skupin.  
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Vsaj 16 skupin je obiskalo knjižnico brez najave; tem se je nudila pomoč pri iskanju knjig na določeno 
temo. Skupno število obiskovalcev, ki so knjižnico obiskali organizirano v okviru skupin, je 279. 

Knjižnična informacijska znanja (KIZ) 
Knjižnična informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na 
uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost 
pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. V okviru KIZ so nas obiskali gimnazijci, 
tudi program predšolske vzgoje. Predstavili smo jim  ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s 
sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri. Dijaki so se seznanili s 
postopki pred samim pisanjem seminarskih oz. raziskovalnih nalog, predvsem s tistim delom, ko se 
morajo odločiti, ali njihovo znanje zadošča za pisanje ali potrebujejo dodatne vire informacij. Naučili 
so se, da imajo na izbiro številne vire in da bodo ob dobri dispoziciji lahko kritično presodili, kaj je za 
njihovo delo relevanten vir. 

Knjižnico sta v okviru KIZ obiskali 2 skupini srednješolcev. 
 

Tabela 26: Bibliopedagoške ure v letu 2017 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2016 2017 Indeks 2016 2017 Indeks 

Skupine otrok v osrednji knjižnici 20 28 140 353 521 148 

Skupine otrok – KK Sveti Tomaž 4 4 100 150 105 70 

Skupine otrok – KK Središče ob Dravi 2 3 150 26 30 115 

Bibliopedagoške ure v vrtcih in šolah 49 43 88 897 759 85 

Nenajavljene skupine otrok v knjižnici  18 16 89 294 279 95 

Knjižnična informacijska znanja - 2 - - 38 - 

Skupine odraslih uporabnikov 3 1 33 75 26 35 

SKUPAJ 96 95 99 1.795 1.758 98 
 
 

Bibliopedagoške ure v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 
Knjižnico so v okviru bibliopedagoških ur obiskale skupine vrtca Navihanček, knjižničarka je eno 
skupino obiskala tudi v vrtcu. S spoznavanjem knjižnice in promoviranjem branja so se otroci srečali 
skozi zgodbe, lutke in igro. Izvedene so bile 3 bibliopedagoške ure za 30 otrok. 

Bibliopedagoške ure v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 
Krajevno knjižnico Sveti Tomaž so v okviru bibliopedagoške ure obiskale tri skupine iz Vrtca pri OŠ 
Sveti Tomaž in skupina prvošolcev iz OŠ Sveti Tomaž (skupno torej 4 bibliopedagoške ure s 105 
obiskovalci). 

V tednu otroka je knjižničarka iz KKT obiskala 4 skupine otrok v vrtcu (80 otrok + 10 vzgojiteljic). 

8. AKTIVNOSTI NA PODROČJU IKT TEHNOLOGIJ 

Knjižnična spletna stran 
Knjižnica ima svojo spletno stran, ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.orm.sik.si. Na njej 
objavlja vse prireditve in projekte, ki jih organizira in izvaja. Prav tako v okviru Kataloga informacij 
javnega značaja skrbi, da so na njej objavljeni vsi zakonsko predpisani dokumenti (Poročilo o delu, 
Program dela, Letni načrti nakupa gradiva, seznami gradiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za 
kulturo…). Mesečno objavlja tudi seznam knjižničnih novosti, ki je razdeljen posebej na knjižno in 
neknjižno gradivo. O vseh novostih obveščamo zainteresirano javnost in posameznike tudi po 
elektronski pošti in družabnem omrežju. 

http://www.orm.sik.si/
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Spletno stran je v letu 2017 obiskalo 12.150 uporabnikov, kar je za 7 % manj kot leta 2016, vseeno pa 
je število uporabnikov večje, ker je števec nameščen samo na domači strani, uporabniki pa lahko 
dostopajo tudi neposredno do knjižničnih podstrani. 

Ker spletna stran deluje na zastareli tehnologiji, se je knjižnica letos odločila, da spletno stran 
prenovi. Trenutno poteka priprava novih vsebin in prenos starih vsebin v novo okolje. Predvideva se, 
da bo nova spletna stran na voljo do konca meseca marca. 

Storitev Moja knjižnica 
Storitev Moja knjižnica je spletni servis COBISS/OPAC, ki članom omogoča naslednje storitve: pregled 
izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje gradiva, pregled morebitnih neporavnanih dolgov in 
možnost naročanja na razna knjižnična obvestila. Obvestila je mogoče prejemati na SMS naslov ali na 
e-naslov. Dostop do storitve je mogoč preko domače spletne strani knjižnice, za mobilne naprave 
(pametni telefoni, tablice) obstaja tudi brezplačna namenska aplikacija mCOBISS. 
 

Tabela 27: Uporaba storitve obveščanja na e-naslov, potisna obvestila in SMS 

 
2016 2017 INDEKS 

Člani, ki uporabljajo storitev Moja knjižnica in mCOBISS 536 169* 32 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o prispeli rezervaciji 453 581 128 

Člani z vklopljeno storitvijo obveščanja o poteku roka izposoje 597* 703** 118 

Člani, ki uporabljajo storitev podaljševanja preko spleta 373 436 117 

* IZUM je v letu 2017 spremenil metodologijo izračunavanja uporabe storitve Moja knjižnica in mCOBISS. Podatki so 
nekajkrat manjši pri vseh slovenskih knjižnicah. 

** Član ima lahko vklopljeno prejemanje obvestil tako na e-naslov kot SMS; v tem primeru ga sistem šteje dvakrat. 

 

Storitev Moja knjižnica uporablja vedno več članov. Primarna storitev, ki jo člani uporabljajo, je 
podaljševanje roka izposojenemu gradivu. Posluževalo se je je 436 članov, ki so si podaljšali 7.738 
enot gradiva, kar predstavlja 18,8 % vseh podaljšanj. 

Ob podaljševanju je za člane zanimiva tudi možnost naročanja na obvestila knjižnice, kot so obvestilo 
o skorajšnjem poteku roka izposoje, obvestilo o skorajšnjem prejemu opomina in obvestilo o 
prispelem rezerviranem gradivu. Povečan porast zgornjih storitev ima za knjižnico pozitivne učinke: 
pravočasnejše vračanje gradiva, manj opominov in s tem precej manj nezadovoljstva med člani ter 
hitrejši prevzem rezerviranega gradiva. 

Zaradi povsem spremenjene metodologije izračunavanja števila članov, je podatek o številu članov, ki 
uporabljajo storitev Moja knjižnica in mCOBISS, neprimerljiv s podatkom iz predhodnega leta. Možno 
je celo, da gre za programsko napako v algoritmu COBISS, saj je nelogično, da bi imelo 436 članov 
vklopljeno storitev podaljševanja preko spleta, po drugi strani pa bi bilo samo 169 članov, ki storitev 
Moja knjižnica, od katerih je ena tudi podaljševanje preko spleta, sploh uporablja. 
 

Dostop do elektronskih informacijskih virov 
Ormoška knjižnica omogoča svojim članom dostop do številnih tujih in domačih elektronskih 
informacijskih virov. Med domačimi so to zbirke IUS-INFO, FinD-INFO ter časniki Večer, Delo, Dnevnik 
in Finance, med tujimi pa EBSCOHost, EBSCOHost eBook Public Library Collection, IUS-INFO Hrvaška 
in Library Press Display. 

Knjižnica je vključena tudi v sistem Biblos, prvi slovenski spletni servis za izposojo elektronskih knjig 
(e-knjig) slovenskih založb. Člani knjižnice si lahko na njem izposodijo e-knjige, ki jih potem prebirajo 
na svojih prenosnih napravah (e-bralnikih, pametnih telefonih, tablicah, prenosnikih in osebnih 
računalnikih). Trenutno je za izposojo na voljo 276 knjig, 210 iz osnovnega paketa in 66, ki jih je 
knjižnica sama kupila v zadnjih dveh letih, od tega 32 v letu 2017. Število razpoložljivih naslovov se 
redno povečuje. 
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Omeniti velja tudi dostop do elektronske zbirke Library Press Display, ki prinaša tekoče izdaje več kot 
6.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz Evrope, Azije, Avstralije, Afrike, Latinske 
in Severne Amerike, skupaj iz več kot 100 držav in več kot 60 jezikov. Od slovenske periodike so na 
voljo: Dnevnik, Večer in Nedeljski dnevnik. Portal omogoča iskanje po celotnih besedilih, možnost 
tiskanja, pregled arhiva za nazaj, prevod članka v 12 različnih jezikov in pa poslušanje članka. Storitev 
je uporabljalo 11 članov, dostopov pa je bilo 27. 

Evidenc o dostopu in uporabi elektronskih virov knjižnica nima, ker je ta v domeni samih upravljalcev 
zbirk, ali sami te podatke zbirajo in posredujejo naprej. Je pa knjižnica prejela podatek o uporabi 
zbirke IUS-INFO, ki jo je uporabljalo 12 članov, ti pa so obiskali 326 spletnih strani. Za portal FinD-
INFO velja, da jo je uporabljal en član, ki je obiskal eno spletno stran. Servis EBSCOHost je uporabljalo 
9 članov, prevzeli pa so si 197 člankov s polnim besedilom. 

9. KNJIŽNIČNA OPREMA 
Knjižnica je v letu 2017 od občin ustanoviteljic prejela 8.135,43 EUR za investicije. 1.135.43 EUR je 
bilo namenjenih za računalniško opremo v osrednji knjižnici. Iz naslova teh sredstev smo nabavili dva 
monitorja, računalnik in dve tablici. Občina Ormož je zagotovila še preostalih 7.000 EUR za nakup 
opreme, ki jo je bilo potrebno nabaviti pred odprtjem Krajevne knjižnice Ivanjkovci. Tako je bila 
nabavljena oprema, ki je nujno potrebna za delovanje krajevne knjižnice, kot so monitorji, 
računalniki, tiskalniki, mize za delovna mesta z računalniki, čitalniške mize, svetilke, otroški stoli, 
skrinjica za igrače, sedežno pohištvo. Za nabavo opreme v Krajevni knjižnici Ivanjkovci je bilo v letu 
2017 skupaj porabljenih 7.177,72 EUR, 177,72 EUR smo krili iz lastnih sredstev knjižnice. Dodatnih 
1.505,05 EUR lastnih sredstev smo namenili tudi nakupu opreme v osrednji knjižnici.  

Knjižnica je tako za nakup opreme v letu 2017 porabila 9.756,10 EUR, načrtovana nabavna vrednost 
opreme je znašala 9.908 EUR. 

Nabavil se je tudi načrtovani in drugi drobni inventar, potreben za delovanje knjižnice. Vrednost tega 
je bila 7.867,82 EUR in presega načrtovani znesek. 

10. ODPRTOST KNJIŽNICE 
Tedensko število ur odprtosti osrednje knjižnice v Ormožu je bilo 52 ur, razen v juliju in avgustu, ko je 
knjižnica poslovala po poletnem delovnem času in je bila odprta 43 ur na teden. Knjižnica je bila v 
letu 2017 odprta 293 dni. Zaradi državnih praznikov je bila zaprta 10 dni (92 ur), zaradi strokovne 
ekskurzije in poletnega delovnega časa pa še 10 sobot oziroma 50 ur.  Za dve uri je knjižnica zaprla 
vrata tudi v času trajanja pustnega karnevala na pustni torek. V skladu s programom dela je bila 
odprta na državni praznik, 8. februarja. Skupno število ur odprtosti osrednje knjižnice znaša 2.522 ur 
in jer za 1 % večje od leta poprej.  

Krajevna knjižnica v Središču ob Dravi je bila tedensko odprta 15 ur in sicer ob ponedeljkih, sredah in 
četrtkih od 13. do 18. ure. V juliju in avgustu je poslovala po poletnem delovnem času in bila za 
uporabnike odprta le ob sredah, 4 ure. Skupno število ur odprtosti središke krajevne knjižnice znaša 
646 ur. Letno je bila odprta 131 dni. 

Krajevna knjižnica Sveti Tomaž je bila odprta 15 ur tedensko, v juliju in avgustu pa 5 ur tedensko. 
Odprta je bila ob ponedeljkih in sredah od 13. do 18. ure, ob  petkih od 8. do 13. Ure. V 135 dneh 
odprtosti je za uporabnike obratovala skupno 675 ur.  

Otvoritev krajevne knjižnice v Ivanjkovcih je bila 8. decembra. Za uporabnike je prav tako odprta 15 
ur tedensko in sicer v ponedeljek od 9. do 14. ure, v torek in četrtek pa od 13. do 18. ure. V letu 2017 
je bila odprta 7 dni, kar znaša 35 ur.  
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11. ZAKLJUČEK 
Z letom 2017 se zaključuje petletni proces vzpostavljanja knjižnične mreže, saj je knjižnica konec leta 
odprla tretjo organizacijsko enoto Krajevno knjižnico Ivanjkovci. Vzpostavljanje te je najbolj 
oblikovalo delo minulega leta. Pridobljena so bila dodatna finančna sredstva za nakup knjižničnega 
gradiva, ki jih je z rebalansom proračuna zagotovila Občina Ormož. Leto zaznamuje rekorden prirast 
gradiva, tako nakup knjig kot tudi število prejetih darov knjižničnega gradiva. Veliko delovnega časa je 
bilo namenjenega obdelavi gradiva, postavitvi tega in ureditvi prej omenjene krajevne knjižnice. 
Spodbudni so rezultati povečevanja aktivnih članov, še vedno je včlanjenost, predvsem občanov 
občine Ormož, kljub bližini, dobri založenosti in urejenosti osrednje knjižnice, nizka. Manj je obiska 
zaradi izposoje gradiva, ki pa  še vedno dosega začrtano v programu. Predvsem nižja je tudi sama 
izposoja gradiva. Ta ne doseže načrtovane  vrednosti iz  programa dela. Padec te je najbolj opazen pri 
neknjižnem gradivu. Podobni trendi so prisotni tudi v drugih slovenskih knjižnicah in v svetu. Izposoja 
se zlasti zmanjšuje v osrednji knjižnici, rahlo pa narašča v krajevnih knjižnicah. Vse vrednosti 
parametrov prirasta gradiva, izposoje, obiskov in članstva, ki so bile zastavljene v programu dela, so v 
krajevnih knjižnicah precej presežene. Veliko je bilo opravljenega dela na področju promocije branja 
in knjižnične dejavnosti, vseživljenjskega učenja uporabnikov in drugih aktivnostih. Načrtovani 
knjižnični dogodki so razen enega v osrednji knjižnici in dveh v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 
realizirani. Izvedeni so bili mnogi drugi dogodki in projekti, zato je tudi posledično rekorden obisk 
prireditev in sodelujočih v projektih. 
 

Tabela 28: Primerjava podatkov o poslovanju knjižnice v letih 2016 in 2017 

PARAMETRI POSLOVANJA 2016 2017 INDEKS Načrtovano % realizacije 

Aktivni člani 2.779 2.893 104 2.800 103 

Novovpisani člani 360 426 118 290 147 

Izposoja gradiva na dom (COBISS) 108.063 99.249 92 110.000 90 

Obisk (knjižnica, OPAC – transakcije v izposoji) 43.713 40.891 94 36.000 114 

Temeljna zaloga gradiva 108.957 119.093 109 112.054 106 

Prirast gradiva 4.709 10.751 228 6.897* 156 

Nakup gradiva 4.012 6.336 111 3.897 163 

Število prireditev 216 284 131 200 142 

Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 5.710 7.607 133 5.000 150 

Letna odprtost osrednje knjižnice (število ur) 2.497 2.522 101 2.522 100 

Strokovni delavci (na dan 31. december) 6,80 7,80 115 7,30 107 

* Pričakovani prirast skupaj s 3.000 darovi. 

 

Še naprej bo skrb in prizadevanje usmerjeno k pridobivanju novih članov. Kmalu bo potrebna tudi 
podrobnejša analiza potreb in prepoznava izzivov v lokalni skupnosti, načrtovanje ustrezne knjižnične 
politike in izbira primernih knjižničnih vlog. Pozornost bo morala biti usmerjena tudi k upravljanju 
zagovorništva, predvsem za podpiranje podpore javnosti in deležnikov. Knjižnico naj prepoznajo tako 
mladi in odrasli kot zanimiv prostor, ki ga je možno vsakodnevno obiskovati in koristiti širok spekter 
raznovrstnih vsebin.  
 
 
 
 
 

Ormož, februar 2018       Milica Šavora, direktorica 


