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1. UVOD 
Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljevanju knjižnica) za leto 2020 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, izpeljanih 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 
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 ter Strokovnimi priporočili za splošne knjižnice. Poročilo je pripravljeno na podlagi 
podatkov, ki so jih podali strokovni delavci in računovodska služba ter izpisov v programski opremi 
COBISS. 

Delo knjižnice je bilo v letu 2020 ob ukrepih, ki so bili sprejeti zaradi epidemije koronavirusa, precej 
okrnjeno. Sedem tednov v letu je bila knjižnica zaprta, štiri tedne uporabniki niso imeli možnosti 
dostopati do knjižničnih polic. Večino leta je bila zaprta tudi čitalnica in onemogočeno koriščenje 
računalnikov z dostopom do interneta. Leto je še posebej zaznamovala prepoved izvajanja prireditev, 
organiziran obisk skupin in omejeno druženje, zato so rezultati neprimerljivi z dosežki minulih let. 

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 (računovodsko-tajniška služba), 02 741 55 84 (izposoja), 02 741 55 82 (direktor), 02 
741 55 88 (čitalnica), 02 741 55 86 (mladinski oddelek), 02 741 55 87 (oddelek za odrasle) 
Krajevna knjižnica Središče ob Dravi: 02 741 52 73 
Krajevna knjižnica Sveti Tomaž: 02 713 30 58 
Krajevna knjižnica Ivanjkovci: 02 741 55 81 
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. 2020: 

- strokovni delavci: Branka Vočanec, Željka Nardin-Milovanović, Nina Šulek, Leonida Šumenjak, 
Damjan Rizman, 

- s krajšim delovnim časom: Bernardka Viher, Špela Dovečar, Marinka Vnuk, Marijana Korotaj, 
Simona Sakelšek, Rudi Pevec, Milica Šavora, 

- računovodska služba: Valerija Kolarič (krajši delovni čas), 
- tehnična služba: Rudi Pevec (krajši delovni čas), 
- zaposlitev za delo na projektu: Petra Janežič, Sandra Janžekovič, 
- direktorica: Milica Šavora (krajši delovni čas). 

1.1.1. Organi zavoda 
Svet zavoda je bil konstituiran 9. avgusta 2018. 

Člani sveta zavoda so: Jožef Šterman, predsednik sveta, Marijana Korotaj, namestnica predsednika 
sveta, Zlatka Majcen, Irma Murad, Jankica Munda, Franc Kolarič in Rudi Pevec. 

Svet zavoda se je v letu 2020 sestal na eni redni seji in dveh dopisnih sejah. Sprejel je poslovno poročilo 
z zaključnim računom za leto 2019, podal je soglasje k usklajenemu finančnemu načrtu za leti 2020 in 

mailto:knjiznicaorm@orm.sik.si
http://www.orm.sik.si/


   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2020 

5 

2021. Direktorici je določil letno oceno za leto 2019 in število dni letnega dopusta za leto 2020. Podal 
je soglasje k Programu dela za leto 2021. 
 

Direktor 

Od 1. oktobra 2018 je direktorica knjižnice kot strokovni in poslovni vodja zavoda za krajši delovni čas 
Milica Šavora. V letu 2020 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 15.8441 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+ (prej 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 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. 

1.3. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož 
Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2020 izhaja iz naslednjih predpisov: 

- Odloka 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), letnik 22 (2018), št. 5, 

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

                                                           
1 Po uradnih podatkih Statističnega urada RS za 1. julij 2020. 

http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=354740541
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- Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno 
besedilo in spremembe), 

- Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003), 
- Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 

70/08 in 80/12), 
- Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS št. 88/03), 
- Pravilnika 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), 
- Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028), 
- Pravilnika o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03 in 74/17), 
- Pravilnika 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 stanovanjskega bloka na naslovu Kolodvorska cesta 2, na površini 90 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 Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, deluje 
ob skupni uporabi virov šolske in splošne knjižnice v skupnem prostoru OŠ Ivanjkovci. 

Knjižnično gradivo je locirano v vseh štirih organizacijskih enotah in arhivu. Izposoja gradiva od sredine 
maja 2018 poteka v programski opremi COBISS3/Izposoja na vseh 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 na spletni strani sprotno objavlja splošna obvestila o odprtosti knjižnice in njenih enot, 
posebnostih glede obiska knjižnice zaradi epidemije koronavirusa, povabila na prireditve in druge 
dogodke, ogled spletnih prireditev, dvakrat mesečno izbor knjižničnih novosti. Redno osvežuje Katalog 
informacij javnega značaja. Aktualne dogodke objavlja tudi na družabnih omrežjih Facebook in 
Instagram ter portalih Google My Bussines, Napovednik.com, Kamra, Prlekija-on.net in spletni strani 
Občine Ormož. 

Uporabnikom knjižnice je bilo v okviru e-točk na voljo 5 osebnih računalnikov v ormoški in po dva 
računalnika v vseh treh krajevnih knjižnicah, skupaj torej 11 računalnikov, katerih uporaba je bila večji 
del leta 2020 omejena. Računalniki omogočajo uporabnikom dostop do interneta, na voljo pa jim je 
tudi možnost tiskanja na tiskalnik in uporaba optičnega bralnika. V osrednji ter krajevnih knjižnicah 
Ivanjkovci in Sveti Tomaž se lahko uporabniki na splet povežejo tudi s svojimi mobilnimi napravami 
preko brezplačnega knjižničnega Wi-Fi omrežja. 

1.5. Sodelovanje z zavodi in drugimi institucijami 
Knjižnica je v letu 2020 sodelovala z drugimi zavodi, institucijami ali podjetji, in sicer: 

- S Centrom za starejše občane Ormož, kjer je pomagala pri organiziranju dejavnosti članov skupine 
Junaki, ki se enkrat tedensko sestaja v prostorih doma. Z njimi se srečujejo tri voditeljice. Voditeljica 

http://www.nuk.uni-lj.si/kis/pravilnik_razvid.html


   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2020 

7 

iz knjižnice je v letu 2020 pripravila 1 srečanje, saj so bila druženja zaradi ukrepov onemogočena. 
Skupina je sodelovala tudi v Bralni znački za odrasle. 

- Z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport Občine Ormož – s Turističnim informacijskim 
centrom Ormož je sodelovala na Rožmarinkinem festivalu. 

- Z Gimnazijo Ormož je za potrebe njihovega vzgojno-izobraževalnega procesa pripravila 
bibliopedagoške ure in izvajala projekt Rastem s knjigo. 

- Z Glasbeno šolo Ormož je pripravila glasbeni dogodek ob slovenskem kulturnem prazniku in 
postavitvi Rastoče knjige Ormoža. 

- 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 spodbujala k branju kvalitetnejšega leposlovja. 

- Z Osnovno šolo Stanka Vraza v projektih: Popotovanje v pravljični svet za učence posebnega 
programa, Inkluzija v delovno okolje ter Projekt dodatnega usposabljanja. 

- Za skupine predšolskih otrok v vrtcih občin Ormož in Sveti Tomaž je izvajala bibliopedagoške ure in 
predstavljala knjižnico ter knjižnične novitete iz zbirke gradiva za otroke. 

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

- Z Osnovno šolo Ormož pri izvedbi projekta Avtohtone rastline našega kraja. 
- Z Osnovno šolo Miklavž pri Ormožu pri izvajanju projekta Trenutki za odklop in literarna delavnica. 
- V soorganizaciji s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj je uspešno izvedla projekt Bralne značke za odrasle. 
- Z OŠ dr. Ljudevita Pivka iz Ptuja, za katero je pripravila predstavitev knjižnice in centra Ormoža. 
- Z Radiem Prlek, Radiem Ptuj, Radiem Maxi, KTV Ormož, TV Maribor, Štajerskim tednikom, 

Ormoškimi novicami, Sredico, portalom 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 in na portalu 
Prlekija-on.net je objavljala članke o svojih dejavnostih. 

- Z Radiem Prlek pri snemanju in predvajanju mesečne oddaje Knjižarjenje, kjer predstavlja 
dejavnost in novitete knjižnice. 

- Z Ministrstvom RS za kulturo pri izvajanju projekta »Podpora novim kariernim perspektivam v 
obdobju 2018–2021«. 

- S Knjižnico Velenje pri izvedbi Pikine bralne značke. 
- S slovenskimi založbami, v sodelovanju s katerimi je izvajala literarne večere. 
- Z društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) pri izvedbi strokovnega 

predavanja. 
- Z Zavodom 100 % naravno Botanik Ormož, Naravnim rezervatom Ormoške lagune, Zavodom NA 

Vitan, Čebelarskim društvom Ormož, Čebelarskim društvom Maribor, Centrom za krepitev zdravja 
Ormož (Zdravstveni dom Ormož) ter z Lutro - Inštitutom za ohranjanje naravne dediščine, pri 
izvedbi Četrtkovih zelenih popoldnevov. 

- Z Založbo Beletrina pri izvedbi Dnevov poezije in vina ter pri gostovanju Beletrininih trubadurjev. 
- Z Gradsko knjižnico Juraj Šižgorić Šibenik pri sodelovanju na mednarodnem strokovnem srečanju 

Vloga knjižnic v promociji zdravega načina življenja, ki je potekal preko spleta. 
- Z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti Območno izpostavo Ormož, Pokrajinskim muzejem Ptuj 

- Ormož in Državnim svetom Republike Slovenije pri izvajanju programa Rastoče knjige Ormoža. 
- Z ormoškim trobilnim kvintetom pri izvedbi kulturnega programa ob slovenskem kulturnem 

prazniku. 
- S Quiz by Timon pri izvedbi dveh kvizov v knjižnici. 
- S socialnim podjetjem Center ponovne uporabe pri izvajanju projekta socialne aktivacije Grajska 

kavarniška popravljalnica. 
- Z bralno skupino Dravulice iz Središča ob Dravi pri izvajanju programa spodbujanja branja in 

dvigovanja bralne kulture v obliki študijskega bralnega krožka. 
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- Z več dogodki se je vključila v Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (NMSB 2020), ki je trajal od 
8. septembra do 11. oktobra. Na spletnem dogodkovniku je objavila prireditve, ki jih je izvajala v 
času trajanja NMSB. 

- S Kulturnim društvom Fran Ksaver Meško Sveti Tomaž pri Bralnem klubu pri Svetem Tomažu in 
izvajanju programov za odrasle v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž. 

- Z Občino sveti Tomaž in s Studiem Siposh pri predstavitvi igrano-dokumentarnega filma Tihi večeri. 
- Z nacionalno agencijo programa Erasmus+ Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Gradsko knjižnico Rijeka pri izvedbi 
Erasmus+ projekta Knjižničarji zelene prihodnosti. 

- Z Občino Ormož in Združenjem splošnih knjižnic pri pripravi dokumentacije za pridobitev certifikata 
Branju prijazna občina. 

- Z Občino Ormož pri izboru citatov domačih avtorjev za potrebe opremljanja vinoteke v ormoškem 
gradu. 

- S Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ormož, ki je izvedel izobraževanja za zaposlene 
o psihofizičnem zdravju in o odpravljanju stresa na delovnem mestu. 

- S Čebelarskim društvom Ormož pri vzdrževanju čebelnjaka, izobraževanju članov društva ter v 
sodelovanju z Občino Ormož pri pripravi prijave za pridobitev certifikata Čebelam najprijaznejša 
občina. 

- S Knjižnico Frana Ksaverja Meška Slovenj Gradec pri izvedbi ekskurzije bralnih klubov. 
 
 

2. KADROVSKI KAZALCI 
Poleg redno zaposlenih zaposluje knjižnica konec leta 2020 še 2 strokovni delavki v projektu Knjižnica 
– vzpodbudna karierna perspektiva za mlade. Po EPZ je v knjižnici konec leta 2020 zaposlenih 12 oseb. 

Redno zaposleni 

Knjižnica na dan 31. 12. 2020 redno zaposluje 8,05 strokovnih delavcev, 0,5 računovodkinje, 0,70 
direktorice in 0,75 čistilke, kar znaša skupaj 10 redno zaposlenih. 

Tabela 1: Redno zaposleni po zasedbi delovnih mest in strokovnih kvalifikacijah (31. 12. 2020). 

ZASEDBA DELOVNEGA MESTA 
Stopnja 

izobrazbe 
Število sistemiziranih 

delovnih mest 
Obseg 

zaposlitve 

1. STROKOVNI DELAVCI    

 - Knjižničar V. 1,50 1,50 

 - Višji knjižničar VI. 1 1 

 - Bibliotekar VII. 7 5,55 

 - Skupaj  9,50 8,05 

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 10,00 

Po Pravilniku o izvajanju knjižnične dejavnosti kot 
javne službe 

8,6 strokovnih delavcev, 
1računovodja/administrator, 1 upravni delavec, 

1 hišnik/ čistilka 

Po Strokovnih priporočilih in standardih za splošne 
knjižnice 

9,6 strokovnih knjižničarskih delavcev, 1 upravni 
delavec, 2 delavca za računovodsko administrativna 
dela,1 delavec stroko1vnjak za IKT,1 knjižnični 
manipulant 
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Poln obseg zaposlitve za nedoločen čas ima 6 delavcev, 7 delavcev je zaposlenih za krajši delovni čas. 
Izobrazbena struktura redno zaposlenih delavcev je bila naslednja: 

- 2 delavki s V. stopnjo, 
- 4 delavci s VI. stopnjo, 
- 7 delavcev s VII. stopnjo izobrazbe. 

Po zasedbi delovnih mest so med strokovnimi delavci bili: 5,55 bibliotekarjev, 1 višja knjižničarka in 1,5 
knjižničarke. Strokovni izpit za bibliotekarja ima opravljenih 8 strokovnih delavcev z direktorico, za 
višjega knjižničarja 1 strokovna delavka. Dve strokovni delavki imata pridobljen strokovni izpit za 
knjižničarja. 

Zaposleni v projektu »Knjižnica – vzpodbudna karierna perspektiva za mlade« 

V projektu »Knjižnica – vzpodbudna karierna perspektiva za mlade« sta bili na dan 31. 12. 2020 
zaposleni dve delavki na delovnem mestu knjižničarja, ki zahteva V. stopnjo izobrazbe. 

V letu 2018 je bila knjižnica uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Podpora novim kariernim 
perspektivam v obdobju 2018–2021 in je pridobila projekt Knjižnica – vzpodbudna karierna perspektiva 
za mlade. Knjižnica v obdobju 2018–2021 nudi zaposlitev 5-im brezposelnim mladim, ki so stari do 29 
let, na delovnem mestu knjižničar za poln delovni čas, za obdobje 12 mesecev. Prva zaposlitev je bila 
realizirana v času od 10. 8. 2018 do 9. 8. 2019, druga od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020, tretja od 1. 10. 2019 
do 30. 9. 2020, četrta zaposlitev poteka od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 in zadnja, to je peta zaposlitev, za 
čas od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
in Republika Slovenija iz državnega proračuna. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, specifičnega cilja: 8.2.1 Znižanje 
brezposelnosti mladih. 

2.1. Analiza izpolnjevanja kadrovskih pogojev za delovanje knjižnice 
Zastavljenega kadrovskega načrta nismo izpolnili, saj je ostala nerealizirana zaposlitev iz polovičnega 
na polni delovni čas na delovnem mestu računovodje. Glede na Pravilnik o pogojih za izvajanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož ni izpolnjevala minimalnih 
kadrovskih pogojev pri rednih zaposlitvah. Minimalna vrednost števila strokovnih delavcev bi po 
izračunih glede na število prebivalcev območja in knjižnične mreže morala znašati 8,6 zaposlenih 
strokovnih delavcev. Ker je bilo v zavodu konec lanskega leta dejansko redno zaposlenih le 8,05 redno 
zaposlenih strokovnih delavcev, smo omenjeni minimalni pogoj izpolnjevali 94%. Ugodna je bila 
zasedba strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, saj predpisi določajo 70 % zasedbo v korist 
bibliotekarjev in višjih knjižničarjev. Pomanjkanje redno zaposlenega kadra smo tako v letu 2020 
nadomeščali z dvema zaposlenima preko projekta. 

2.2. Strokovno izobraževanje in izpolnjevanje zaposlenih 
Zaposleni so se v letu 2020 udeležili naslednjih izobraževanj in usposabljanj: 

- 8. 1., 15. 1., 26. 2. in 4. 3. 2020; ZD Ormož: Spoprijemanje s stresom, 4 srečanja po 1 uro, vsi 
zaposleni. 

- 17. 1. 2020; Knjižnica Ormož: Predstavitev ERASMUS+; 3 ure, vsi zaposleni. 
- 21. 1. 2020; Omika me mika - Jolanda Železnik: Bonton na delovnem mestu; 2,5 ure, vsi zaposleni. 
- 13. 2. 2020; UKM Maribor: Kako s primerno komunikacijo in sodobno informacijsko podporo do 

učinkovite izterjave knjižničnega gradiva in terjatev; 2 uri, 1 zaposlen. 
- 3. 6. 2020; Lipovec d.o.o.: Izobraževanje varnost in zdravje pri delu in požarna varnost, 1,5 ure, 2 

zaposleni. 
- 10. 6., 17. 6., 23. 6. in 4. 7. 2020; Hiša otrok in umetnosti Ljubljana: Kamišibaj izobraževanje; 4 

izobraževanja po 4 ure, 1 zaposlena. 
- 17. 6. 2020; Cmepius: On-line srečanje pogodbenikov Erasmus+, KA104; virtualni dogodek; 3 ure; 

1 zaposlena. 
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- 18. 6. 2020; Mestna knjižnica Kranj - Združenje splošnih knjižnic: Strokovno izobraževanje za 
direktorje splošnih knjižnic – 1 zaposlena. 

- 16. 9. 2020; Knjižnica Velenje: Sestanek za Pikino bralno značko v Velenju - srečanje koordinatorjev 
Pikine bralne značke; 3 ure, 2 zaposleni. 

- 23. 9. 2020; Cmepius: Seminar za pogodbenike programa E+, KA1 2020 - izobraževanja odraslih; 
virtualni dogodek; 2 uri; 1 zaposlena. 

- 5. 10. 2020; ABC Bralne pismenosti: dr. Igor Žunkovič: Branje literarne fikcije; virtualni dogodek; 1 
ura; 7 zaposlenih. 

- 7. 10. 2020; ABC Bralne pismenosti: Klaudija Šterman Ivančič: Dosežki na področju branja in 
motivacija za branje v raziskavi PISA 2018; virtualni dogodek; 1 ura; 8 zaposlenih. 

- 7. 10. 2020; ABC Bralne pismenosti: dr. Sabina Fras Popović: #športajmoinberimo: nacionalni 
medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki; virtualni dogodek; 1 ura; 5 
zaposlenih. 

- 8. 10. 2020; ABC Bralne pismenosti: Mag. Estera Možina: Opisniki temeljnih zmožnosti; virtualni 
dogodek; 1 ura; 6 zaposlenih. 

- 8. 10. 2020; ABC Bralne pismenosti: dr. Sandra Mršnik: Bralna pismenost in razvoj slovenščine -
OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) - zanimive ugotovitve o samoocenah 
učencev/dijakov in mnenju učiteljev do motiviranosti za branje in do dejavnosti pouka, ki 
spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti; virtualni dogodek; 1 ura; 2 zaposleni. 

- 8. 10. 2020; IZUM: Kako uporabnikom v knjižnici približati COBISS; virtualni dogodek; 2 uri; 1 
zaposlen. 

- 9. 10. 2020; ABC Bralne pismenosti: Petra Potočnik: Beremo skupaj: vsak dan, vsak mesec, doma, 
v službi, na kolesu in ob drevesu; virtualni dogodek; 1 ura; 6 zaposlenih. 

- 9. 10. 2020; ABC Bralne pismenosti: Mag. Darja Lavrenčič Vrabec: Zlate hruške, kakovostno branje, 
za vse; virtualni dogodek; 1 ura; 5 zaposlenih. 

- 13. 10. 2020; Datainfo.si: Varstvo osebnih podatkov v praksi; virtualni dogodek; 3 ure; 1 zaposlen. 
- 13. 10. 2020; Lipovec d.o.o.: Izobraževanje varnost in zdravje pri delu in požarna varnost; 1,5 ure, 

1 zaposlena. 
- 20. 10. 2020; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Spletni seminar o 

kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom; virtualni dogodek; 2 uri, 1 zaposlena. 
- 22. 10. 2020; Mestna knjižnica Kranj: DOMFEST – 6. FESTIVAL DOMOZNANSTVA Posebne 

domoznanske zbirke – Izzivi in priložnosti; virtualni dogodek; 5 ur; 2 zaposleni. 
- 23. 10. 2020; Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik: Stručni skup s međunarodnim 

sudjelovanjem "Uloga knjižnica u promicanju zdravoga načina života"; virtualni dogodek; 8 ur; 5 
zaposlenih. 

- 6. 11. 2020; Cmepius - Center RS za mobilnost in evropske programe: Spletni seminar "Erasmus+" 
za računovodje; 4 ure; 1 zaposlena. 

- 12. 11. 2020; NUK: PressReader; virtualni dogodek; 2 uri; 6 zaposlenih. 
- 17. 11. 2020; Ministrstvo za kulturo: Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih 

knjižnicah; virtualni dogodek; 1 ura; 4 zaposleni. 
- 18. 11. 2020; NUK: EBSCOhost; virtualni dogodek; 2 uri; 1 zaposlen. 
- 20. 11. – 30. 11. 2020; Datainfo.si: Spletni seminar o varstvu osebnih podatkov; virtualni dogodek; 

1 ura; vsi zaposleni. 
- 23. 11. 2020; Verlag Dashofer: Spletni seminar obračunavanje plač in drugih prejemkov z novostmi 

s 1. 7. 2020 za javni sektor; virtualni dogodek; 3 ure; 1 zaposlena. 
- 2. 12. 2020; Cmepius: Spremljanje KA1 projektov v drugi polovici leta 2020; virtualni dogodek; 1 

ura; 1 zaposlena. 
 

Izobraževanje delavcev je potekalo v skladu z njihovimi željami in potrebami zavoda. Glede na letošnjo 
situacijo je bilo veliko izobraževanj izvedenih v virtualnem okolju, kar je omogočalo, da se jih je lahko 
udeležilo več zaposlenih. Ta so potekala v sami knjižnici, preko projekcije, pripravljene za ta namen. 
Zaposleni so se udeleževali tudi delovnih sestankov v knjižnici in drugih ustanovah. 
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Erasmus+ Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih 
Knjižnica je bila leta 2020 uspešna s prijavo na razpisu Erasmus+ KA104 Mobilnost osebja za 
izobraževanje odraslih in pridobila evropska sredstva za izvajanje projekta Knjižničarji zelene 
prihodnosti. Cilj projekta je, da se trije zaposleni udeležijo obiska na delovnem mestu (Job Shadowing) 
v Gradski knjižnici Rijeka, da se po dva zaposlena udeležita strukturiranega tečaja izboljšanja uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri delu v izobraževanju odraslih in strukturiranega tečaja za 
izboljšanje komunikacijskih veščin v angleščini. V času prijave projekta je bila načrtovana udeležba treh 
zaposlenih na svetovnem kongresu IFLA 2020, ki bi naj potekal na Irskem, v Dublinu, a je bil zaradi 
pandemije odpovedan. Projekt je zaradi epidemije koronavirusa podaljšan do marca 2022. Projektne 
mobilnosti bodo izvedene, ko jih bo zdravstvena situacija omogočala. 
 
 

3. KNJIŽNIČNA ZBIRKA 
31. decembra 2020 je knjižnična zbirka štela 126.049 enot knjižničnega gradiva. Temeljna knjižnična 
zbirka dosega 7,96 enot na prebivalca območja, ki ga knjižnica pokriva. Od tega je neknjižnega gradiva 
0,81 enot na prebivalca. Z doseženim izpolnjujemo pogoj ustreznega obsega gradiva, ki ga predpisuje 
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. 

Tabela 2: Temeljna zaloga po vrstah gradiva in lokaciji umestitve (31. 12. 2020). 

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

Knjige 85.017 8.058 9.134 8.470 110.679 87,81 

Serijske publikacije 2.299 78 88 61 2.526 2,00 

Neknjižno gradivo 11.736 499 250 359 12.844 10,19 

SKUPAJ 99.052 8.635 9.472 8.890 126.049 100 
 

V osrednji knjižnici je bilo lociranih 99.052 enot gradiva, v krajevnih knjižnicah v Središču ob Dravi 8.635 
enot, v Svetem Tomažu 9.472 in v Ivanjkovcih 8.890 enot. V prostem pristopu je bilo lociranih 114.242 
enot gradiva, kar znaša 90,06 % celotne zbirke. Uporabnikom ni bilo prosto dostopnih 11.807 enot 
knjižničnega gradiva (9,37 %), od tega 11.075 enot v arhivu in 732 enot v domoznanskem oddelku. 

Tabela 3: Sestava knjižnične zbirke po UDK in namembnosti na dan 31. 12. 2020 (enote/naslovi*). 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 1.635 572 2.207 1.013 251 1.264 

1 Filozofija. Psihologija 4.663 250 4.913 3.731 142 3.873 

2 Verstva 1.399 174 1.573 1.155 132 1.287 

3 Družbene vede 7.440 706 8.146 5.946 391 6.337 

5 Naravoslovne vede 2.703 2.520 5.223 2.003 1.212 3.215 

6 Uporabne vede 7.549 1.294 8.843 5.581 618 6.199 

7 Umetnost. Šport 13.768 5.947 19.715 11.370 3.824 15.194 

80 Jezikoslovje 2.580 788 3.368 1.681 457 2.138 

82.0 Literarna veda 1.971 214 2.185 1.370 85 1.455 

82 Leposlovje 31.532 29.638 61.170 21.002 13.347 34.349 

9 Zemljepis. Zgodovina 7.654 1.052 8.706 5.345 509 5.854 

SKUPAJ 82.894 43.155 126.049 59.717 20.606 80.323 

* 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 oz. inventarnih številk, ki jih ima knjižnica). V poročilu 
navajamo podatke za obe postavki. 
 

Knjižnična zbirka dosega predpisan normativ glede vsebin, saj se razmerje naslovov med leposlovnim 
gradivom ter strokovnim ujema s predpisanim standardom in je 42,8 : 57,2. V zadnjih letih si 
prizadevamo nabavljati tudi več naslovov namenjenih mladim uporabnikom. Doseženo razmerje je v 
poročevalskem letu doseglo predpisani normativ in konec leta znaša 25,6 : 74,4 v korist odraslim. V 
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knjižnični zbirki je bilo konec leta 2020 namreč 80.323 različnih naslovov gradiva: 20.606 naslovov je 
bilo namenjenih mladim uporabnikom, 59.717 odraslim. Ustrezno sestavo ima knjižnična zbirka tudi 
glede vrste knjižničnega gradiva, saj zbirko sestavlja več kot 10 % neknjižnega gradiva. 

 

Graf 1: Sestava knjižnične zbirke po UDK skupinah (enote). 

3.1. Prirast knjižničnega gradiva 
Knjižnica je gradivo pridobivala z nakupom in darovi. V letu 2020 smo celotno knjižnično zalogo 
osrednje knjižnice in treh krajevnih knjižnic dopolnili s 4.126 novimi enotami gradiva oz. z 2.640 naslovi. 
Na 1.000 prebivalcev območja, ki ga pokrivamo, je znašal celotni letni prirast gradiva 260 enot. 
Omenjen prirast dosega postavljene normative iz pravilnika in strokovnih priporočil ter standardov za 
splošne knjižnice, ki predvidevajo prirast 250 enot na 1.000 prebivalcev. 

Tabela 4: Prirast gradiva v letu 2020 glede na način nabave in vrsto gradiva (enote/naslovi). 

VRSTA GRADIVA 
ENOTE NASLOVI 

Nakup Dar Skupaj % Nakup Dar Skupaj 

Knjige 3.356 319 3.675 89,1 2.093 268 2.354* 

Serijske publikacije 165 30 195 4,7 110 23 132* 

Neknjižno gradivo 224 32 256 6,2 164 11 175 

SKUPAJ 3.745 381 4.126 100 2349* 300* 2.640* 

* Isti naslov gradiva je lahko kupljen ali tudi podarjen, prav tako se lahko isti naslov nahaja v knjižni ali neknjižni obliki. 
 

Med novim gradivom, ki smo ga inventarizirali v letu 2020, je 93,8 % enot knjižnega gradiva in 6,2 % 
neknjižnega gradiva. V zbirko smo na novo uvrstili 2.354 naslovov knjig, 132 serijskih publikacij in 175 
naslovov neknjižnega gradiva. Tem številkam niso prištete e-knjige. Člani so imeli preko portala Biblos 
konec leta 2020 dostop tudi do 468 naslovov e-knjig in 100 naslovov elektronskih zvočnih knjig v 
ponudbi Audibooka. 

Pri strukturi prirasta neknjižnega gradiva v letu 2020 prevladuje avdiovizualno gradivo s 154 novimi 
naslovi (CD-jev je 32, DVD-jev je 122). Novih notnih naslovov je 5, igrač je 10, zemljevidov je 4, 
večvrstnega gradiva pa sta 2 naslova. Številčno to v enotah pomeni, da smo nabavili 160 DVD-jev, 58 
CD-jev, 10 igrač, 10 notnih zapisov, 4 zemljevide in 14 enot večvrstnega gradiva. 

3.1.1. Struktura prirasta po organizacijskih enotah 

Največ novega gradiva je bilo v letu 2020 lociranega v osrednji knjižnici, in sicer 65,2 %. V zbirko 
krajevne knjižnice pri Svetem Tomažu je bilo uvrščenega 12,5 % gradiva, v Ivanjkovcih 11,7 % in v 
Središču ob Dravi 10,5 %. Kljub približno enaki višini sredstev namenjenih nakupu gradiva v vseh treh 

82 Leposlovje
48,5%

7 Umetnost. 
Šport
15,6%

6 Uporabne 
vede
7,0%

9 Zemljepis. 
Zgodovina

6,9%

3 Družbene 
vede
6,5%

5 
Naravoslovne 

vede
4,1%

1 Filozofija. 
Psihologija

3,9%

80 Jezikoslovje
2,7%

0 Splošno
1,8%

82.0 Literarna 
veda
1,7%

2 Verstva
1,2%



   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2020 

13 

krajevnih knjižnicah, do razlike prihaja zaradi drugačnega izbora gradiva, ki ga prilagajamo potrebam 
uporabnikov, ki posamezne krajevne knjižnice najpogosteje obiskujejo. Ker Krajevno knjižnico Sveti 
Tomaž in Krajevno knjižnico Ivanjkovci obiskuje v večji meri mladina, smo za ti zbirki kupili več gradiva 
za mlade člane. To gradivo je tudi cenovno ugodnejše od gradiva namenjenega odraslim, v Krajevni 
knjižnici Središče ob Dravi si v večji meri gradivo izposojajo predvsem odrasli uporabniki. 

Tabela 5: Prirast gradiva po lokaciji (enote). 

VRSTA GRADIVA 

OK ORMOŽ KK SREDIŠČE KK SV. TOMAŽ KK IVANJKOVCI 
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Knjige 2.257 122 2.379 343 46 389 376 97 473 380 54 434 3.675 

Serijske publikacije 108 21 129 24 6 30 16 1 17 17 2 19 195 

Neknjižno gradivo 171 12 183 15 1 16 23 4 27 15 15 30 256 

SKUPAJ 2.536 155 2.691 382 53 435 415 102 517 412 71 483 4.126 

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 slovensko knjižno produkcijo. 
Knjižnice smo se temu pogoju skušale vsa leta približati. Nova strokovna priporočila so pogoj iz 
pravilnika, to je v razmerju 60 : 40, v korist strokovne literature, zrahljala. Doseženo razmerje v letu 
2020 znaša 50,4 : 49,6. Tako pri gradivu namenjenemu mladini in tudi tistemu, ki je namenjeno 
odraslim v letu 2020, prevladuje leposlovje. Drugi najmočneje zastopani naslovi so s področja 
umetnosti, predvsem zaradi nabave novih glasbenih zgoščenk in filmov. Tretja najbolj zastopana 
skupina, pri gradivu za odrasle, so gradiva s področja zgodovine, biografij in geografije, sledijo 
uporabne vede ter psihologija in filozofija, pri gradivu za mladino je pa v ospredju gradivo z 
naravoslovnih 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 
25–30 %. Doseženo razmerje v letu 2020 je optimalno saj dosega vrednost 32,3 %. 

Tabela 6: Prirast gradiva po UDK skupinah in namembnosti (enote/naslovi). 

UDK skupina 
ENOTE NASLOVI 

Odrasli Mladina Skupaj Odrasli Mladina Skupaj 

0 Splošno 74 28 102 54 14 68 

1 Filozofija. Psihologija 168 18 186 146 14 160 

2 Verstva 28 6 34 25 5 30 

3 Družbene vede 158 11 169 125 5 130 

5 Naravoslovne vede 44 120 164 36 46 82 

6 Uporabne vede 201 43 244 155 17 172 

7 Umetnost. Šport 280 320 600 258 166 424 

80 Jezikoslovje 20 7 27 17 7 24 

82.0 Literarna veda 48 1 49 42 1 43 

82 Leposlovje 1.038 1.178 2216 754 564 1.318 

9 Zemljepis. Zgodovina 263 72 335 185 20 205 

SKUPAJ 2.322 1.804 4.126 1.797 859 2.656 

* Isti naslov gradiva se lahko nahaja pri gradivu za odrasle in mladino. 
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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 ustanoviteljev 
zavoda: Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž, v višini 51.103 EUR, 
Ministrstva za kulturo, v višini 21.450 EUR, 3.617 EUR smo za nakup gradiva prispevali iz lastnih 
sredstev. Za celotno vrednost nakupa gradiva je bilo v letu 2020 v programu načrtovanih 76.503 EUR 
in porabljenih 76.170 EUR. 

Tabela 7: Financiranje nakupa gradiva v letu 2020 v EUR. 

VIR FINANCIRANJA 
Načrtovano v 

programu 
Usklajeno v 

finančnem načrtu 
Realizirano v 

EUR 

Sredstva občin za gradivo osrednje knjižnice 36.103 36.103 36.103 

 - Ormož 26.825 26.825 26.825 

 - Središče ob Dravi 4.693 4.693 4.693 

 - Sveti Tomaž 4.585 4.585 4.585 

Občina Središče ob Dravi za KK Središče 5.000 5.000  5.000 

Občina Sveti Tomaž za KK Sveti Tomaž 5.000 5.000 5.000 

Občina Ormož za KK Ivanjkovci – novo gradivo 5.000 5.000 5.000 

Ministrstvo za kulturo 20.000 19.851 21.450 

 - MK za osrednjo knjižnico 13.750 12.101 13.070 

 - MK za Krajevno knjižnico Središče ob Dravi 1.250 1.250 2.131 

 - MK za Krajevno knjižnico Sveti Tomaž 1.250 1.250 2.098 

 - MK za Krajevno knjižnico Ivanjkovci 1.250 1.250 2.140 

 - MK za e-knjige  2.500 2.500 2.010 

Lastna sredstva 4.900 4.900 3.617 

Drugi financerji 500 - - 

SKUPAJ 76.503 75.854 76.170 

Glede na vrsto gradiva je bilo za knjige porabljenih 61.998 EUR, za serijske publikacije 8.834 EUR in za 
neknjižno gradivo 2.693 EUR. Povprečna cena nakupa enote knjižnega gradiva je znašala 18,47 EUR, 
letne naročnine na serijske publikacije 53,54 EUR in neknjižnega gradiva 12,02 EUR. Za nakup novih 
naslovov e-knjig in elektronskih zvočnih knjig je bilo porabljenih 2.646 EUR. Povprečna cena e-knjig je 
bila 15,29 EUR. 

Realizacija ciljev nakupa 

Zastavljeni cilji nakupa v Letnem načrtu nakupa knjižničnega gradiva za leto 2020 so, z vsebinsko 
bogatim izborom, ki ustreza najširšemu krogu uporabnikov in zadovoljuje njihove potrebe po 
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informacijah in želje po izobraževanju, kulturi, raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu, 
doseženi. Načrtovan nakup je količinsko presežen, saj je bilo nabavljenih za 6 % več enot, število 
načrtovanih novih naslovov je prav tako rahlo preseženo. Za 15.844 prebivalcev območja, ki ga 
pokrivamo, smo kupili (brez e-knjig) 2.349 različnih naslovov gradiv oz. 3.745 enot knjižničnega gradiva. 
Nakup na prebivalca je znašal 0,24 enot. Doseženo razmerje med naslovi strokovne literature in 
leposlovja je 55:45. Manjše odstopanje od priporočil in začrtanega je pri naslovih gradiv, namenjenih 
mladini, saj ti v nakupu predstavljajo skoraj 35 %. Slednje je v prid izgradnji celotne knjižnične zbirke 
vseh organizacijskih enot, saj v njej, glede na strokovna priporočila, nekoliko primanjkuje gradiva za 
otroke in mladino. Za potrebe uporabnikov krajevnih knjižnic smo kupovali tisto gradivo, ki je za 
uporabnike posamezne krajevne knjižnice najbolj zanimivo in se bo tudi najbolj izposojalo. Glede na 
podrobno opravljeno analizo lokalne skupnosti in vsakoletni obisk ter izposojo gradiva smo ugotovili, 
da so potrebe uporabnikov krajevnih knjižnic zelo različne. Nakup smo vseskozi prilagajali specifičnim 
potrebam uporabnikov posamezne organizacijske enote in tako prednostno nabavljali: za uporabnike 
Krajevne knjižnice Središče ob Dravi največ kvalitetnega leposlovja za odrasle, za uporabnike Krajevne 
knjižnice Sveti Tomaž so najbolj zanimive za izposojo knjige mladinskega leposlovja in poučne 
literature, odrasli posegajo predvsem po lahkotnejšem leposlovju, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci je 
nakup zajemal širša vsebinska področja, podobno kot v osrednji knjižnici. Za vsako krajevno knjižnico 
je bil načrtovan nakup 310 izvodov gradiv, v vseh je bil nakup presežen za 23 do 34 %. 

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, kvalitetne literature z umetnostnega področja ter tudi s posameznimi naslovi kvalitetnih 
glasbenih posnetkov predvsem slovenske produkcije, in nekaterih igranih filmov, predvsem evropskih 
filmskih studiev. 

Zaradi zaznanih družbenih sprememb v okolju smo nabavljali precej gradiv s področja socioloških 
znanosti. Prednost smo dali tudi gradivu z naravovarstveno vsebino, ki je rdeča nit projekta Zelene 
knjižnice, kjer so vsebine naravnane k zdravju in osebni rasti uporabnikov. Tako smo nabavili precej 
gradiv s področja medicine, zdrave prehrane in psihologije. Glede na prevladujoče dejavnosti zaledja 
smo nabavljali tudi gradiva s področja sonaravnega kmetijstva, sadjarstva in vinogradništva, ki pa jih je 
na knjižnem trgu malo. Za domoznansko zbirko smo nakupili vso razpoložljivo gradivo z domoznanskimi 
vsebinami. Pozornosti je bila deležna tudi dopolnitev zbirke z gradivom zgodovinske in geografske 
tematike ter biografij. Za uporabnike s posebnimi potrebami smo nabavili precejšnje število zvočnih 
knjig ter tudi gradivo s tiskom večjih črk. Poskrbeli smo tudi za prirast gradiv s področja podjetništva, 
tujega jezikoslovja in uporabnih ved ter s tem zadostili potrebam socialno ranljivejših skupin 
prebivalstva. 

Knjižnično zbirko smo dopolnjevali tudi z gradivi, ki jih je finančno podprla JAK v letih 2019 in 2020. Teh 
smo kupili 316 naslovov oziroma 530 enot, kar predstavlja 60 % delež vseh, v zadnjih dveh letih, izdanih 
subvencioniranih izdaj. Nabava gradiva je podpirala tudi vse projekte usmerjene v promocijo branja in 
dviga bralne kulture, kot je npr. Bralna značka za odrasle, ki jo izvajamo že 15 let, Pikina bralna značka 
za otroke idr. V zbirko leposlovja smo uvrstili veliko večino del slovenskih avtorjev. 

Razni dogodki, kot so pravljične in bibliopedagoške urice, katerih izvajanje je bilo v večini koledarskega 
leta, z izjemo prvih dveh mesecev ter poletja, omejeno, povečujejo zanimanje za izposojo gradiva, 
namenjenega predšolskim in šoloobveznim otrokom. Nabava in obdelava tega je tudi s tega stališča 
sprotna, takoj ob izidu. Pozornosti pri nakupu gradiva so delno deležni tudi študentje, saj skušamo, 
omejeno, zadovoljiti tudi njihove potrebe, z namenom, da se njihov obisk in članstvo ne prekine. 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 
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avtorjev ter nekoliko manj zahtevno leposlovje, ki zaseda vrh lestvice najbolj izposojenih knjig tudi v 
drugih slovenskih knjižnicah. 

Pri nabavi smo bili pozorni na zastopanost neknjižnega gradiva na različnih medijih in v skladu z 
ugotovljenimi potrebami okolja, ki iz leta v leto izkazuje vse manj potreb po izposoji neknjižnega 
gradiva, v zbirko na novo uvrstili, glede na načrtovano, precej manj enot tovrstnega gradiva (le 70 % 
načrtovanega). Kupili smo 224 enot. Uporabnikom smo omogočili tudi izposojo e-knjig in dokupili 56 
novih naslovov. Povpraševanje po izposoji e-knjig je bilo zaradi aktualnih zdravstvenih razmer v 
primerjavi z minulimi leti precej večje, vendar v skupni izposoji še vedno predstavlja nizek delež. V 
zadnjem četrtletju smo kupili tudi paket 100 zvočnih elektronskih knjig, ki jih ponuja dobavitelj 
Audibook. 

Nakup gradiva smo izpeljali gospodarno. Izpogajali smo najnižje cene, ki so možne glede na nizko 
število enot enega naslova. Načrtovana povprečna cena celotnega nakupa gradiva brez e-knjig je bila 
20,18 EUR. Dosegli smo nižjo, ki znaša 19,63 EUR. 

Tabela 8: Primerjava nakupa knjižničnih gradiv (2019/2020, načrtovano/realizirano 2020). 

GRADIVO 
PRIMERJAVA NAKUPA NAKUP 2020 

2019 2020 INDEKS Načrtovano Realizirano INDEKS 

 ENOTE 3.791 3.745 99 3.642 3.745 103 

 - Knjižno gradivo 3.351 3.356 100 3.212 3.356 104 

 - Neknjižno gradivo 267 224 84 320 224 70 

 - Serijske publikacije* 173 165 95 110 165 150 

 NASLOVI 

 - Leposlovje 931 1.049 113 1.114 1.049 94 

 - Strokovno gradivo 1.379 1.300 94 1.206 1.300 108 

 - Skupaj 2.310 2.349 102 2.320 2.349 101 

* Serijske publikacije statistike prištevajo h knjižnemu gradivu, naveden je podatek o naslovih (nekateri naslovi so v vseh 
organizacijskih enotah). 

Dostopnost novo kupljenih gradiv v knjižnični mreži 

Največ, to je kar 67,7 %, novokupljenega gradiva (2.536 enot oziroma 2.255 naslovov) je lociranega v 
osrednji knjižnici. Ustrezno sredstvom so se dopolnile tudi zbirke vseh treh krajevnih knjižnic, in sicer 
Krajevne knjižnice Sveti Tomaž s 415 novimi enotami (409 naslovi), Krajevne knjižnice Središče ob Dravi 
s 382 enotami (367 naslovi) in Krajevne knjižnice Ivanjkovci s 412 novimi enotami (399 naslovi). Nakup 
gradiva v letu 2020 je torej izveden tako, da so tudi organizacijske enote precej enakomerno 
oskrbovane z raznovstnim, aktualnim in kakovostnim gradivom, ki zadovoljuje potrebe vseh kategorij 
uporabnikov, ob čemer je upoštevano tudi povpraševanje članov in specifike uporabnikov vsake 
posamezne organizacijske enote. 

Tabela 9: Nakup gradiva po vrsti gradiva in organizacijskih enotah (enote/naslovi). 

 OK ORMOŽ KK SREDIŠČE KK SV. TOMAŽ KK IVANJKOVCI Skupaj 

 enote naslovi enote naslovi enote naslovi enote naslovi enote naslovi 

Knjige 2.257 2.010 343 336 376 376 380 372 3.356 2.093* 

Serijske publikacije 108 101 24 22 16 16 17 17 165 110* 

Neknjižno gradivo 171 162 15 14 23 22 15 13 224 164* 

SKUPAJ 2.536 2.255 382 367 415 409 412 399 3.745 2.349* 

* Isti naslov se lahko nahaja v več enotah, prav tako je lahko različne vrste (npr. knjiga z neknjižno prilogo). 

Petina kupljenih naslovov v osrednji knjižnici je finančo podprla JAK oziroma sodi v skupino zahtevnega 
leposlovja ali zahtevne strokovne literature. Med omenjene skupine kakovostnega gradiva sodi še večji 
delež naslovov v krajevnih knjižnicah, in sicer v Središču ob Dravi 28 %, v Ivanjkovcih 22 % in pri Svetem 
Tomažu 20 % vseh novo kupljenih naslovov gradiva. Knjižnica je enakomerno po organizacijskih enotah 
kupovala tudi kvalitetne naslove gradiv za mladino in otroke kot so npr. gradiva, ki nosijo znak kakovosti 
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Zlata hruška. Celotni novonakupljeni del zbirke osrednje knjižnice kot tudi organizacijskih enot je 
postavljen v prostem pristopu in dostopen vsem uporabnikom. Zbirke osrednje knjižnice, krajevnih 
knjižnic v Svetem Tomažu in Ivanjkovcih so v celoti, brez vsakršnih omejitev, dostopne tudi gibalno 
oviranim osebam. Knjižničarke so novo gradivo, primerno predšolskim otrokom, predstavljale na 
obiskih oz. bibliopedagoških urah, ki smo jih v prvih dveh mesecih še lahko izvajali v nekaterih vrtcih, 
prav tako so bile novitete predstavljene na obiskih skupin otrok v knjižnici. 

Skrb pri nakupu knjižničnih gradiv je bila posvečena tudi potrebam uporabnikov s posebnimi 
potrebami. Za uporabnike z motnjami vida smo kupovali knjige s povečanim tiskom, tudi nekaj tipank, 
nekatere zvočne knjige kot tudi paket 100 elektronskih zvočnih knjig (Audibook). Več kot deset 
naslovov gradiv, namenjenih otrokom in mladini, je bilo prilagojenih dislektikom. Novitete smo 
promovirali tudi skupini otrok in mladine šole s prilagojenim programom in odraslim varovancem 
varstveno delovnega zavoda, katerih obisk v obliki organiziranih skupin je bil v večjem delu leta 2020 
omejen. 

Knjižično gradivo je bilo razen sedmih tednov v marcu in aprilu, ko smo štiri tedne lahko izvajali le 
izposojo gradiva po pošti, za uporabnike vseskozi prosto dostopno. Le en jesenski teden je onemogočal 
uporabnikom prosto gibanje med knjižničnimi policami. Vseskozi smo si prizadevali tudi za odprtost 
vseh organizacijskih enot v obsegu kot pred epidemijo, tako smo odpiralni čas skrajšali le v krajevnih 
knjižnicah, ko so se te odprle sredi maja. V drugi polovici koledarskega leta so bile vse organizacijske 
enote uporabnikom na voljo po nespremenjenem urniku odprtosti. Izjema je bil teden med 26. 10. in 
2. 11., ko je bila uvedena brezstična izposoja gradiva in so krajevne knjižnice delovale po 
spremenjenem delovnem času, torej le dve uri na teden. 

Informacije o novo kupljenem gradivu sprotno širimo na celotnem območju, ki ga z dejavnostjo 
pokrivamo. Vsebino nakupa smo sproti popularizirali v medijih, na družabnih omrežjih, na spletni strani 
knjižnice, mesečno smo izdelovali sezname novitet ter jih redno objavljali na spletni strani knjižnice. 
Tako je bila širša javnost redno obveščana o novih gradivih v knjižnici. Sproti se je na spletu objavljal 
tudi seznam gradiva, kupljenega s sredstvi ministrstva. Od novitet, ki jih je knjižnica nabavila, smo 
vsakih 14 dni naredili izbor 15-ih in jih objavili na spletni strani (24 objav oz. 360 novitet), posamezne 
novitete pa smo objavljali tudi na Facebooku (52 objav) in Instagramu (70 objav). Novo gradivo smo 
razstavljali na razstavnih panojih v vseh enotah, jih predstavljali tedensko in tudi v redni mesečni oddaji 
knjižnice na Radiu Prlek, prav tako gledalcem lokalne TV postaje. 

3.3. Obdelava gradiva in urejanje knjižnične zbirke 
Nabava novega gradiva je v letu 2020 potekala razen pomladanskih mesecev po ustaljenem ritmu,  v 
skladu z merili, postavljenimi v letnem načrtu nakupa gradiva. Gradivo za osrednjo in vse tri 
vzpostavljene krajevne knjižnice se je sproti opremljalo z nalepkami in ovijalo. V primerjavi z letom 
2019 je bilo za 4 % manj obdelanega gradiva. Novih kreiranih zapisov v COBIB-u je bilo precej več, saj 
se je trem imetnicam licence za kreiranje zapisov v COBIB.SI pridružila še ena. Skupni prispevek v bazo 
CONOR.SI kot tudi COBIB.SI je ostal skoraj na isti ravni. Pri urejanju zbirke je knjižnica največ pozornosti 
namenila oddelku za otroke in mladino, oddelku strokovne literature ter zbirki središke krajevne 
knjižnice. 

Tabela 10: Obdelava gradiva v letu 2020. 

 2019 2020 INDEKS 

Število obdelanih enot gradiva 4.280 4.126 96 

Kreirani zapisi v COBIB.SI 43 120 279 

Skupni prispevek v COBIB.SI 4.281 4.398 103 

Prispevek novih zapisov v CONOR.SI 4 7 175 

Skupni prispevek v CONOR.SI 1.166 1.173 101 

Število kreatorjev zapisov v SIKORM 1 2 200 
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Digitalizacija knjižničnega gradiva 

Knjižnica ima v svoji domoznanski zbirki nekatero starejše domoznansko gradivo, do katerega imajo 
uporabniki dostop samo v prostorih knjižnice, a je zanimivo širši javnosti. Knjižnica želi slediti vedno 
večjemu trendu digitalizacije in objave takega gradiva. Čeprav gre pri digitalizaciji za tehnično dokaj 
zahtevne postopke, s katerimi se knjižnice same ne ukvarjajo, ampak jih v njihovem imenu opravljajo 
za to specializirana podjetja, pa se je knjižnica odločila izvesti poskusno digitalizacijo sama. V 
sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo smo po dolgotrajnejšem urejanju avtorskih pravic v letu 2020 
digitalizirati knjigo domačina dr. Stanka Cajnkarja Za svobodo in jo objaviti v zbirki Digitalne knjižnice 
Slovenije (dlib.si). 

3.4. Odpis knjižničnih gradiv 
Zaradi prostorske stiske, predvsem v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi in delno tudi v osrednji 
knjižnici, smo na podlagi predhodno narejene analize izposoje gradiva zadnjih 7 let iz knjižnične zbirke 
izločili in odpisali neaktualno in vsebinsko zastarelo gradivo. Odpisali smo 4.264 enot gradiva. Iz zbirke 
središke krajevne knjižnice smo odpisali 1.846 enot, po večini leposlovje za odrasle in strokovno 
literaturo, precej manj gradiva za otroke in mladino. Iz zbirke osrednje knjižnice smo odpisali 2.350 
enot gradiva, od tega največ strokovnega gradiva, poučnega gradiva ter leposlovja za cicibane, pionirje 
in mladino. Prav tako smo odpisali še dobrih 300 enot zastarelih računalniških CDROM-ov, nekaj 
glasbenih zgoščenk in avdio kaset ter nekaj odsluženih igrač. V osrednji knjižnici so bili podobno kot 
minula leta, odpisani še starejši letniki serijskih publikacij, ki jih knjižnica ne hrani trajno. 

Knjižnica je v programu dela načrtovala odpis gradiv v višini 2.000 enot, realizacija je mnogo višja. Odpis 
v letu 2020 je malenkostno večji od same nabave gradiva, kar je tudi strokovno priporočilo za knjižnice, 
ki že imajo zgrajeno svojo knjižnično zbirko, saj so njihovi prostori velikokrat površinsko omejeni. 

Tabela 11: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2020 – po vrsti gradiva. 

KNJIŽNIČNO GRADIVO OK ORMOŽ 
KK SREDIŠČE 

OB DRAVI 

KK SVETI 
TOMAŽ 

KK IVANJKOVCI SKUPAJ % 

Knjige 1.943 1.827 41 0 3.811 89,38 

Serijske publikacije 101 6 25 2 134 3,14 

Neknjižno gradivo 306 13 0 0 319 7,48 

SKUPAJ 2.350 1.846 66 2 4.264 100 
 
 
 

4. DELO KNJIŽNICE V ČASU IZREDNIH RAZMER 
Preden se lotimo analize statističnih podatkov članstva, obiska knjižnice in izposoje knjižničnega 
gradiva, je treba povedati, da so rezultati letošnjega leta težko primerljivi z rezultati prejšnjih let, saj je 
bilo delo knjižnice zaradi epidemije koronavirusa tekom leta precej okrnjeno, to pa se je odrazilo na 
vseh primerjanih podatkih. 

Zaradi epidemije novega koronavirusa je morala knjižnica 14. marca za sedem tednov zapreti vrata za 
obiskovalce. Knjižnica je v tem času organizirala dežurstvo, ki je skrbelo za telefonske klice in e-pošto 
uporabnikov. Te so največkrat zanimale informacije v zvezi z izposojenim gradivom in nadaljnjimi 
ukrepi knjižnice. Prejeli smo več kot 240 telefonskih klicev in več kot 200 e-sporočil. Večina vprašanj se 
je nanašala na vračilo izposojenega gradiva, ki ga člani zaradi zaprtja knjižnice niso mogli vrniti. V času 
zaprtja so izposojevalni roki za gradivo mirovali, ni se obračunavala zamudnina, rok za vračilo smo na 
željo članov tudi podaljšali. Zabeležili smo 232 prošenj za podaljšanje roka izposoje in tega podaljšali 
988 enotam gradiva. 

Ker so ob zaprtju knjižnice člani ostali brez možnosti dostopa do novih knjig, se je izjemno povečalo 
zanimanje za izposojo e-knjig na portalu Biblos. Da bi dostop do e-knjig ponudili tudi tistim, ki še niso 
naši člani, bi pa v prihodnje to želeli postati, je knjižnica uporabnikom ponudila t. i. brezplačni spletni 
vpis v knjižnico. Na ta način se je vpisalo 19 članov. Izposoja e-knjig se je v času karantene zelo povečala. 
Če smo v letu 2019 zabeležili skupno 186 izposoj, smo jih v času zaprtja knjižnice preko 260, aktivno pa 
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je storitev uporabljalo 72 članov. Do konca leta 2020 se je ta številka povzpela na 639 izposoj e-knjig. 
V začetku meseca aprila se je pojavila možnost, da članom gradivo izposojamo s pošiljanjem po pošti. 
Čeprav storitev za knjižnico ni bila obvezujoča, prav tako je moral član poravnati strošek poštnine, jo 
je knjižnica članom ponudila. Člani so se na ponujeno možnost odzvali, poslali smo jim 39 paketov, 
skupaj 155 knjig. 

Z začetkom meseca maja so se ob upoštevanju mnogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa 
knjižnica ponovno lahko odprla. Uporabnikom smo izposojo gradiva omogočali le v osrednji. Člani žal 
do knjižnih polic še niso mogli dostopati, gradivo so si lahko predhodno le naročili in ga v knjižnici 
prevzeli. Prav tako osrednja knjižnica ob sobotah še ni delovala. Krajevne knjižnice so se odprle z 18. 
majem, seveda enako brez možnosti dostopa do knjižnih polic, zraven tega tudi s skrajšanim delovnim 
časom, dvakrat tedensko po štiri ure. Ob ponovnem odprtju knjižnice se je spremenil tudi način 
razdolževanja izposojenega gradiva, saj je vso vrnjeno gradivo potrebno odložiti v karanteno, najprej 
je bila ta sedemdnevna, pozneje pa vseskozi tridnevna. Šele po prestani karanteni gradivo pospravimo 
nazaj na knjižne police oziroma si ga lahko člani ponovno izposodijo. Dostop do knjižnih polic je bil 
uporabnikom omogočen v zadnjem tednu maja, vendar so člani morali upoštevati mnoge varnostne 
ukrepe in se gradiva čim manj dotikati. Vsako gradivo, ki so se ga dotaknili je prav tako moralo odležati 
v karanteni. 

Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, dostop do katere poteka skozi šolske prostore, je morala 
spoštovati še dodatne omejitvene ukrepe. V času, ko so bili v šoli še učenci in pedagoški delavci, 
uporabnikom v prostore knjižnice vstop ni bil dovoljen, tudi v juliju in avgustu, v dnevu, ko je knjižnica 
poslovala v dopoldanskem času. Šele po 16. uri je uporabnikom dovoljen vstop v prostore knjižnice. Da 
bi članom omogočili daljši dostop do knjižnih polic, je delovni čas knjižnice od septembra naprej iz 13. 
do 18. ure premaknjen na 14. do 19. uro. Tudi Krajevna knjižnica Sveti Tomaž je morala zagotoviti, da 
se šolska in knjižnična pot ne prekrivata. Šolarji tako v knjižnico niso več dostopali skozi prostore šole 
in jo po tej poti obiskovati, kot je to bilo v času pred epidemijo, že pred začetkom pouka, v času prostih 
ur in odmorov. Ker so po pouku večinoma hitro zapustili šolske prostore in območje okrog šole, se je 
tudi v tomaževski knjižnici število obiskov knjižnice in izposoje gradiva zmanjšalo. Omejitveni ukrepi so 
vplivali tudi na obisk in izposojo gradiva v Krajevni knjižnici Ivanjkovci. 

V mesecu juliju in avgustu so osrednja in krajevne knjižnice delovale po poletnem delovnem času, delo 
je potekalo normalno, seveda ob upoštevanju vseh zdravstvenih zahtev. V tem času je bil v vseh enotah 
omogočen tudi dostop do knjižničnih računalnikov, v osrednji knjižnici tudi do čitalnice s časopisi. 

V drugi polovici oktobra so se zdravstvene razmere spet zaostrile, zato je knjižnica znova po navodilih 
NIJZ prepovedala uporabnikom dostop do knjižnih polic. Omejitev je trajala le en teden. Dostop do 
polic je bil omogočen še manjšemu številu obiskovalcev, saj je bila v prostorih lahko le ena oseba na 
vsakih 30m2. Fizični dostop do knjižnice je bil zaradi ukrepa omejitve prehajanja med občinami od 
druge polovice oktobra pa vse do 31. decembra onemogočen tudi članom in uporabnikom iz drugih 
občin. Tem članom je knjižnica omogočila podaljšanje roka vrnitve gradiva do preklica ukrepa. Uporaba 
računalnikov kot tudi obisk čitalnice ni bil več možen. Knjižnica je s temi omejitvami delovala do konca 
leta. Vsi omejitveni ukrepi so znatno zaznamovali poslovanje knjižnice v letu 2020. 
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5. ČLANI KNJIŽNICE 
V letu 2020 si je knjižnično gradivo na dom izposojalo 2.427 članov, kar predstavlja 15,32 % prebivalstva 
območja, ki ga pokrivamo. Število aktivnih članov je za 5,3 % manjše od leta 2019. K upadu članstva je 
zraven pandemije koronavirusa pripomogla še dodatno tudi vsakoletna depopulacija območja, ki ga s 
svojo dejavnostjo pokriva knjižnica, splošen trend upadanja članstva, obiska in izposoje v slovenskem 
in svetovne merilu, pa tudi spremenjene bralne navade prebivalstva. 

 

Graf 3: Gibanje števila aktivnih članov 2011–2020. 

Aktivni člani po kategorijah 
Med aktivnimi člani še vedno prevladujejo osnovnošolci (33,2 %) in zaposleni (26,3 %), z veliko 
manjšimi deleži jim sledijo srednješolci (10,3 %), upokojenci (8,6 %), študenti (7,7 %), nezaposleni 
(5,2 %) in predšolski otroci (5,1 %). Ostale kategorije predstavljajo manjši delež. 

 

Graf 4: Aktivni člani po kategorijah. 

Aktivni člani po občinah stalnega prebivališča 
Struktura članov po občinah stalnega prebivališča se z leti bistveno ne spreminja. Največja včlanjenost 
je med prebivalci občine Središče ob Dravi (14,89 %), najmanjša pa med prebivalci občine Ormož 
(13,47 %). 242 oz. 10,0 % članov prihaja iz drugih slovenskih občin in tujine, kar kaže na to, da je 
ponudba gradiva v ormoški knjižnici zanimiva tudi za uporabnike iz širše okolice. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cobiss 2.690 2.717 2.831 2.614 2.717 2.779 2.893 2.807 2.562 2.427
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Tabela 12: Aktivni člani po občini stalnega prebivališča. 

AKTIVNI ČLANI PO OBČINAH 2019 % 2020 % Število prebivalcev % včlanjenosti 

Ormož 1.726 67,4 1.605 66,1 11.916 13,47 

Središče ob Dravi 311 12,1 286 11,8 1.921 14,89 

Sveti Tomaž 298 11,6 294 12,1 2.007 14,65 

Druge občine, tujina 227 8,9 242 10,0 / - 

SKUPAJ 2.562 100 2.427 100 15.844 - 
 

Aktivni člani po kategorijah in občinah stalnega bivališča 

Analiza članov knjižnice po občini stalnega bivališča prinaša zanimive podatke, saj se deleži posameznih 
kategorij med sabo po občinah precej razlikujejo. Predvidevamo, da ima na to vpliv delovanje krajevnih 
knjižnic kot tudi razlike v potrebah in strukturi prebivalcev posamezne občine. Največji delež med 
občani občine z najštevilčnejšo kategorijo članov, to je osnovnošolcev, ima stalno bivališče v občini 
Sveti Tomaž. Najnižji delež včlanjenih osnovnošolcev je s stalnim bivališčem v občini Ormož. Zanimiv je 
tudi posebej izstopajoč visok delež zaposlenih, ki so aktivni člani in imajo stalno bivališče izven občin 
ustanoviteljic, kar priča med drugim tudi o dobri ponudbi gradiva v zbirki ormoške knjižnice. Iz tabele 
izstopa med občinami bivališča tudi višji delež upokojencev iz občine Središče ob Dravi. 

Tabela 13: Aktivni člani po kategorijah in občini stalnega prebivališča. 

 
Občina 
Ormož 

Občina 
Središče ob 

Dravi 

Občina 
Sveti Tomaž 

Druge 
občine 

Skupaj 

 Člani % Člani % Člani % Člani % Člani % 

Predšolski otroci 68 4,2 21 7,3 21 7,2 13 5,4 123 5,1 

Osnovnošolci 519 32,4 103 36,1 135 45,9 48 19,9 805 33,2 

Srednješolci 177 11,0 23 8,0 24 8,2 25 10,3 249 10,2 

Študenti  141 8,8 20 7,0 14 4,8 12 5,0 187 7,7 

Zaposleni 411 25,6 62 21,7 51 17,3 114 47,1 638 26,3 

Kmetje, gospodinje 23 1,4 4 1,4 6 2,0 1 0,4 34 1,4 

Upokojenci 142 8,8 35 12,3 23 7,8 10 4,1 210 8,6 

Nezaposleni 91 5,7 13 4,5 14 4,8 9 3,7 127 5,2 

Tuji državljani 0 0,1 0 0,0 0 0,0 7 2,9 7 0,3 

Pravne osebe* 31 1,9 5 1,7 6 2,0 2 0,8 44 1,8 

Oddelki, drugo 2 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,4 3 0,1 

SKUPAJ 1.605 100 286 100 294 100 242 100 2.427 100 

* Pri pravnih osebah je prikazano število članov (učitelji, vzgojiteljice), ki si znotraj določene pravne osebe (zavoda) 

izposojajo gradivo, vsak zavod pa ima lahko več takih članov. Dejansko število pravnih oseb je 19. 

Gibanje aktivnih in novovpisanih članov v letih 2019 in 2020 

V primerjavi z letom poprej so v letu 2020 zaznana nekatera nihanja v deležih članov posameznih 
kategorij. Največji upad članov je zaznati pri nezaposlenih (11 %), osnovnošolcih (9 %), študentih (8 %) 
in predšolskih otrocih (7 %). Upad pri zadnjih treh kategorijah razlagamo kot posledico delnega zaprtja 
vzgojnih in izobraževalnih ustanov. Pri predšolskih otrocih je podatek vseeno vzpodbuden, saj se je 
trend iz prejšnjih let, ko smo v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zapisovali upad kar za 23 %, v letu 
2020 upad zmanjšal in znaša v primerjavi z letom poprej 7 %. Trend novovpisanih predšolskih otrok 
izkazuje rahlo rast, včlanilo se jih je namreč za 3 % več kot v letu 2019. 

Pri zaposlenih znaša upad članstva le 2 %, kar pomeni, da nanje izredne zdravstvene razmere niso imele 
večjega vpliva in so knjižnico med letom redno obiskovali. Rahel porast članstva zapisujemo le pri 
srednješolcih in upokojencih, kar nas pri slednjih, glede na to, da spadajo v ranljivo zdravstveno 
skupino, nekoliko preseneča. 
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Razlog pri povečanju članstva pri upokojencih je moč iskati v dejstvu, da so to člani, ki knjižnico 
obiskujejo redno in so svoje članstvo podaljšali že pred samim začetkom pandemije ali v poletnih 
mesecih, ko je bilo stanje boljše, knjižničarji so pa ob izposoji gradiva tudi opažali, da so v njihovem 
imenu gradivo prevzemali njihovi ožji sorodniki. 

Tabela 14: Primerjava aktivnih in novovpisanih članov po kategorijah v letih 2019 in 2020. 

ČLANI PO KATEGORIJAH 
AKTIVNI ČLANI NOVOVPISANI ČLANI 

2019 2020 INDEKS % 2019 2020 INDEKS % 

Predšolski otroci 132 123 93 5,1 39 40 103 16,8 

Osnovnošolci 887 805 91 33,2 91 64 70 26,9 

Srednješolci 241 249 103 10,3 8 14 175 5,9 

Študenti 204 187 92 7,7 21 15 71 6,3 

Zaposleni 649 638 98 26,3 63 62 98 26,0 

Kmetje, gospodinje 35 34 97 1,4 2 5 250 2,1 

Upokojenci 208 210 101 8,6 21 19 90 8,0 

Nezaposleni 142 127 89 5,2 21 14 67 5,9 

Tuji državljani 8 7 88 0,3 2 1 50 0,4 

Pravne osebe 51 44 86 1,8 7 4 57 1,7 

Oddelki, drugo 5 3 60 0,1 0 0 / 0,0 

SKUPAJ 2.562 2.427 95 100 275 238 87 100 

Povečanje aktivnih članov kot tudi novovpisanih zapisujemo pri srednješolcih. Eden izmed možnih 
vzrokov za to bi lahko bil tudi v daljšem trajanju šolanja na daljavo in nedostopnost knjižničnega gradiva 
v šolskih knjižnicah. Predvidevamo, da so gradivo potrebovali tako za lažje razumevanje učne snovi, 
izdelavo seminarskih nalog, obveznega domačega branja ter tudi sodelovanja pri tekmovanjih, v kolikor 
so se ta odvijala. 

Žal se je vpis novih članov v primerjavi z letom 2019 pri osnovnošolcih in študentih precej znižal in to 
kar za 30 % oz. 29 %. 

Aktivni člani po kategorijah po posameznih organizacijskih enotah 

S prehodom na novi sistem obdelave medoddelčnih naročil, ki ga je knjižnica uvedla v začetku meseca 
junija, se aktivnost člana v posameznem oddelku zabeleži ne samo v primeru, če je knjižnico fizično 
obiskal, ampak tudi v primeru, če si je iz nje samo naročil gradivo, knjižničarji pa so mu ga potem 
pripeljali v njegovo knjižnico. Zaradi te spremembe so podatki iz prejšnjih let neprimerljivi, saj smo 
takrat lahko ločili člane na tiste, ki si iz drugih enot samo naročajo gradivo, in tiste, ki drugo knjižnico 
dejansko tudi fizično obiščejo. Kljub temu pa nam sedanji podatki prikažejo bolj realno sliko tega, koliko 
članov se poslužuje naročil gradiva med različnimi organizacijskimi enotami. 

V kolikor seštejemo vse člane po organizacijskih enotah, v katerih so si gradivo izposojali ali naročali, 
ugotovimo, da je v vseh organizacijskih enotah skupaj aktivnih 3.649 članov, kar je 1.222 članov več, 
kot če število aktivnih članov preštevamo na nivoju celotne knjižnice. Iz podatka razberemo, da si torej 
vsak drugi član ne izposoja gradiva le v eni organizacijski enoti, ampak poleg matične obiskuje še kakšno 
drugo. Običajno je to kombinacija osrednje in še ene krajevne knjižnice. Iz tabele razberemo, da razen 
kategorije tujcev, vse druge kategorije koristijo možnost izposoje gradiva v več kot eni organizacijski 
enoti knjižnice. 

Kot smo že navedli, največjo skupino aktivnih članov na nivoju celotne knjižnice kot tudi vseh 
organizacijskih enot predstavljajo osnovnošolci. Največji delež osnovnošolcev je v Krajevni knjižnici 
Sveti Tomaž (41,1 %), sledi ji Krajevna knjižnica Ivanjkovci (35,2 %), nato Krajevna knjižnica Središče ob 
Dravi (29,8 %), najmanjši delež osnovnošolcev pa obiskuje osrednjo knjižnico (29,5 %). 
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Tabela 15: Število aktivnih članov po kategorijah in organizacijskih enotah, v katerih si izposojajo gradivo. 

 AKTIVNI ČLANI PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH* AKTIVNI 
na ravni celotne 

knjižnice 
 OK % KKS % KKT % KKI % Skupaj 

Predšolski otroci 108 4,2 20 5,3 26 6,6 13 4,1 167 123 

Osnovnošolci 754 29,5 113 29,8 161 41,1 112 35,2 1.140 805 

Srednješolci 275 10,7 21 5,5 27 6,9 19 6,0 342 249 

Študenti 246 9,6 26 6,9 17 4,3 18 5,7 307 187 

Zaposleni 738 28,8 112 29,6 88 22,4 95 29,9 1.033 638 

Kmetje, gospodinje 34 1,3 4 1,1 6 1,5 4 1,3 48 34 

Upokojenci 212 8,3 62 16,4 42 10,7 38 11,9 354 210 

Nezaposleni 140 5,5 14 3,7 15 3,8 10 3,1 179 127 

Tuji državljani 7 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 7 

Pravne osebe 43 1,7 6 1,6 9 2,3 9 2,8 67 44 

Oddelki, drugo 3 0,1 1 0,3 1 0,3 0 0,0 5 3 

SKUPAJ 2.560 100 379 100 392 100 318 100 3.649 2.427 

* Član se šteje kot aktiven v enoti, če to enoto fizično obišče ali pa si iz nje samo naroči gradivo. Član je lahko aktiven samo v 
enem in največ v vseh štirih oddelkih. 

OK – osrednja knjižnica, KKS – Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, KKT – Krajevna knjižnica Sveti Tomaž, KKI – Krajevna 
knjižnica Ivanjkovci. 

Druga najštevilčnejša kategorija članov so zaposleni, kjer pa njihov največji delež zapisuje Krajevna 
knjižnica Ivanjkovci (29,9 %), Krajevna knjižnica Središče ob Dravi (29,6 %), v osrednji knjižnici jih je 
28,8 % in Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 22,4 % vseh članov. 

Tretja najštevilčnejša kategorija so upokojenci. Največji delež predstavljajo med člani Krajevne 
knjižnice Središče ob Dravi (16,4 %), Krajevne knjižnice Ivanjkovci (11,9 %), Krajevne knjižnice Sveti 
Tomaž (10,7 %) in osrednje knjižnice (8,3 %). 

Sledijo srednješolci in študenti, s skupnimi 18 %. Po pričakovanju je teh največ v osrednji knjižnici, ki 
ima v primerjavi s krajevnimi mnogo pestrejši izbor strokovnega gradiva za študij in izobraževanje. 
Kategorija nezaposleni, ki predstavlja na nivoju celotne knjižnice 5,2 % aktivnih članov, je najbolj 
zastopana v osrednji knjižnici, v krajevnih knjižnicah (med 3,1 % in 3,8 %). V skoraj enakem deležu je 
zastopana še kategorija predšolskih otrok. Enako kot pri osnovnošolcih tudi največji delež aktivnih 
predšolskih otrok zapisujejo krajevne knjižnice, saj se te nahajajo v neposredni bližini vrtcev. 

Izbris neaktivnih članov 

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu knjižnica iz evidence briše t. i. neaktivne člane, to je člane, ki 
knjižnice niso obiskali eno leto po preteku članstva in do knjižnice nimajo neporavnanih obveznosti 
(izposojenega gradiva, neporavnanih terjatev). S sistemskim izbrisom je bilo izbrisanih 214 neaktivnih 
članov, dodatnih 8 članov je bilo izbrisano na njihovo željo (dokončanje šolanja, preselitev) ali pa po 
dolžnosti (smrt člana). 
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6. OBISK KNJIŽNICE 
Knjižnica si skozi vse leto na različne načine prizadeva, da jo obišče čim več uporabnikov. V ta namen 
pripravlja najrazličnejše prireditve in usposabljanja, sodeluje v raznih projektih, vabi mlade z 
raznovrstnimi dejavnostmi, obvešča javnost o knjižnični zbirki, dogodkih in novitetah v knjižnici, kupuje 
gradiva, ki so zanimiva za vse ciljne skupine. Prireditveno dejavnost izvaja tudi izven prostorov 
knjižnice, v vrtcih, šolah, na odprtih javnih površinah, vse z namenom, spodbuditi zanimanje za obisk 
knjižnice. 

Tabela 16: Primerjava obiska v letih 2019 in 2020. 

VRSTA OBISKA 2019 2020 INDEKS 

1. Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 39.762 34.605 87 

2. Obisk zaradi izposoje v čitalnico (ocena) 13.020 3.260 25 

3. Obisk – uporaba interneta, e-točke (ocena) 6.284 1.570 25 

4. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 8.341 3.174 38 

5. Virtualni obisk dogodkov - 4.394 - 

SKUPAJ 67.407 47.003 70 

Vse vrste obiskov so se vpričo epidemije koronavirusa v letu 2020 precej zmanjšale, saj so bile vse 
organizacijske enote knjižnice v času spomladanske karantene sedem tednov popolnoma zaprte. Po 
sproščanju ukrepov se je v začetku maja najprej odprla osrednja knjižnica, krajevne knjižnice so se 
odpirale postopoma, z zamikom. Poznejši onemogočen dostop do knjižnih polic je člane prav tako 
odvračal od obiska, kot so jih tudi mnogi sočasni ukrepi zaradi preprečevanja širjenja okužbe. Le v 
poletnih mesecih je bilo poslovanje nekoliko bolj sproščeno, dovoljeno je bilo izvajanje prireditev z 
omejenim številom obiskovalcev in vodenjem njihovih evidenc. Oktobra so se ukrepi ponovno zaostrili, 
mnoge druge slovenske knjižnice so uvedle izključno pultno izposojo, torej prevzem gradiva po 
predhodnem naročilu. Ormoška knjižnica si je vseskozi prizadevala zagotoviti svojim uporabnikom 
dostop do knjižnih polic, a le če so to dovoljevali ukrepi za preprečevanje okužbe. 

Tabela 17: Obiski članov zaradi transakcij, povezanih z izposojo gradiva po organizacijskih enotah. 

 
OK 

ORMOŽ 

KK SREDIŠČE 

OB DRAVI 

KK SVETI 
TOMAŽ 

KK 
IVANJKOVCI 

SKUPAJ 

Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS* 26.710 2.158 4.031 1.706 34.605 

Vsi obiski v knjižnici (fizični obisk)** 16.518 1.425 2.664 1.061 21.668 

Obisk COBISS+ in mCOBISS 2.933 95 198 107 3.333 

Obiski zaradi izposoje na dom (brez podaljšanj)*** 10.514 828 1.786 583 13.711 

* Všteti obiski članov, ki so opravljeni fizično ali virtualno. 

** Vštet le del prejšnjega obiska, zaradi transakcij povezanih z izposojo gradiva, ki je bil opravljen v knjižnici, lahko tudi 
preko telefona (zaradi podaljšanja, naročil, rezervacij gradiva). 

*** Zajet le obiski članov, zaradi izposoje gradiva, ki je pa lahko tudi e-knjiga ali zvočna knjiga. 

Najvišjo številčno vrednost za knjižnico izkazuje obisk, ki ga člani opravijo zaradi transakcij v izposoji, 
kamor prištevamo fizični obisk v knjižnici zaradi transakcij v izposoji in virtualni obisk preko aplikacij 
COBISS+ in mCOBISS zaradi rezervacij in podaljšanja gradiva. Skupno je pri tej vrsti obiska prisoten 
13-odstotni upad. Glede na priporočila knjižnice, da si člani čim več gradiva naročijo in rezervirajo 
vnaprej, v skupnih 34.605 obiskih virtualni obisk knjižnice v aplikacijah COBISS+ in mCOBISS predstavlja 
9,6 % in je za 2 % višji kot v letu 2019. Vse nadaljnje analize povezane z obiskom članov, ki jih prikazuje 
to poglavje, so prikazane na osnovi podatka le o tem namenu obiska. 

Obisk čitalnice zaradi branja periodičnega tiska, referenčne literature, uporabe igrač in drugega 
knjižničnega gradiva je pričakovano nizek. Branje časopisov je bilo zaradi možnosti prenosa virusa ena 
od strožjih omejitev, ki jih je predpisoval Nacionalni inštitut za javno zdravje. Starejše številke 
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periodičnega tiska so si lahko člani izposojali na dom. Po oceni zaposlenih strokovnih delavcev, je obisk 
čitalnice znašal 3.260 in je dosegel le četrtino tistega v letu 2019. 

Podobno kot s časopisi je bilo tudi z uporabo računalnikov na e-točkah, saj je bila večino časa njihova 
uporaba onemogočena, zaradi prepovedi zbiranja in druženja pa knjižnice niso obiskovale niti skupine 
mladih, ki so minula leta uporabljale računalnike kot tudi koristile knjižnično Wi-Fi omrežje. Ker je bila 
uporaba teh storitev možna le od januarja do srede marca, ocenjujemo, da je obisk uporabnikov zaradi 
uporabe interneta oz. e-točk dosegel četrtino lanskega, to je 1.570. 

Žal je bilo leto 2020 leto, v katerem je zaradi epidemije koronavirusa morala knjižnica svojo 
prireditveno dejavnost zelo zmanjšati, nekateri dogodki so se lahko odvili samo z manjšim številom 
obiskovalcev, mnogi načrtovani so bili odpovedani. Še posebej velik je bil upad prireditev za otroke, 
kjer je odpadlo veliko pravljičnih uric. Skupni obisk knjižničnih prireditev tako znaša 3.174 uporabnikov 
in je za 62 % nižji kot v letu 2019. 

K obiskom v letu 2020 dodajamo še novo rubriko, to je obisk (ogled) virtualnih prireditev, ki jih je 
knjižnica pripravila za otroke in mladino kot tudi za odrasle uporabnike. Kljub manjšemu številu 
virtualnih dogodkov pa opažamo, da si jih je v primerjavi z virtualnimi prireditvami drugih knjižnic, 
ogledalo veliko število uporabnikov, na kar je knjižnica posebej ponosna. Število ogledov knjižničnih 
virtualnih dogodkov je bilo 4.394. 

Spodnji graf prikazuje desetletno gibanje števila obiskovalcev knjižnice zaradi transakcij, povezanih z 
izposojo gradiva. 

 

Graf 5: Vsi obiski v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS zaradi transakcij z gradivom v obdobju 2011–2020. 

Obisk članov po kategorijah v celotni mreži knjižnice 

 

Graf 6: Obisk članov po kategorijah. 
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Pri pregledu obiska članov na ravni celotne mreže knjižnice ugotavljamo, da so daleč največ obiskov 
knjižnice opravili zaposleni (33,1 %), sledijo jim osnovnošolci s 24,7 %, s precej nižjim deležem 
upokojenci (14,9 %). Študentje predstavljajo v skupnem obisku le 6,3 %, srednješolci 5,9 %, predšolski 
otroci 4,3 % in nezaposleni 4,2 %. 

Gibanje obiska članov po kategorijah v celotni mreži knjižnice 

Pri analizi obiska članov zaradi transakcij z gradivom v štiriletnem obdobju opazimo, da sta le kategoriji 
zaposlenih in upokojencev tisti, ki izkazujeta stagnacijo ali rahlo rast. Ko primerjamo število obiska 
članov med letoma 2019 in 2020, opazimo, da se je ob sicer splošnem zmanjšanju števila obiskov v letu 
2020 precej povečalo število obiskov upokojencev in to kar za 21 %. 

Tabela 18: Obisk članov po kategorijah (v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS) med leti 2017 in 2020. 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2017 2018 2019 2020 
INDEKS 

2020/2019 

Predšolski otroci 2.513 2.524 1.929 1.495 78 

Osnovnošolci 10.944 11.752 11.413 8.544 75 

Srednješolci 2.611 2.268 2.023 2.054 102 

Študenti 2.462 2.157 2.339 2.194 94 

Zaposleni 11.073 11.274 12.402 11.454 92 

Kmetje, gospodinje 479 454 477 484 101 

Upokojenci 4.319 4.181 4.282 5.164 121 

Nezaposleni 2.757 2.358 1.960 1.465 75 

Tuji državljani 66 51 60 31 52 

Pravne osebe 702 708 697 665 95 

Oddelki, drugo 1.782 1.947 2.180 1.055 48 

SKUPAJ mladina 13.457 14.276 13.342 10.039 75 

SKUPAJ odrasli 26.251 25.398 26.420 24.566 93 

SKUPAJ 39.708 39.674 39.762 34.605 87 

V manjšem obsegu je višji tudi obisk srednješolcev (2 %), pri vseh ostalih kategorijah je zaznaven upad. 
Kot smo že zapisali pri analizi članstva, precej povečano število obiskov upokojencev kaže, da so ti 
knjižnico redno obiskovali skozi vse leto. 

Obisk članov po kategorijah v organizacijskih enotah in primerjava med letoma 2019 in 2020 

Podatki o obisku članov posameznih kategorij se po organizacijskih enotah knjižnice precej razlikujejo. 
Pričakovano je, da so krajevne knjižnice največ obiskovali osnovnošolci, v osrednji knjižnici so pa daleč 
največ obiskov, to je tretjino, opravili zaposleni, s četrtino jim sledijo osnovnošolci in s slabimi 15 % 
upokojenci. V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž delež obiskov osnovnošolcev predstavlja 45 % vseh 
obiskov, s slabo petino jim sledijo obiski zaposlenih, z 11,5 % pa upokojenci ter 8 % predšolski otroci. 
Krajevno knjižnico Središče ob Dravi so skoraj enako pogosto obiskovali upokojenci in osnovnošolci, s 
3 % manjšim deležem jim sledijo zaposleni, vse preostale kategorije pa predstavljajo zanemarljiv delež 
obiskov. V Krajevni knjižnici Ivanjkovci najštevilčnejšim obiskom osnovnošolcev sledijo zaposleni, ki 
opravijo četrtno vseh obiskov, predšolski otroci dobro desetino in upokojenci 8,8 %. 

Tabela 19: Obisk članov po kategorijah in organizacijskih enotah (v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS) v letih 2019 in 
2020. 

 OK KKS KKT KKI 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2019 2020 
% 

2020 
2019 2020 

% 
2020 

2019 2020 
% 

2020 
2019 2020 

% 
2020 

Predšolski otroci 1.168 873 3,3 218 112 5,2 296 321 8,0 247 189 11,1 

Osnovnošolci 6.293 5.496 20,6 1.068 605 28,0 2.825 1.825 45,3 1.227 618 36,2 

Srednješolci 1.887 1.834 6,9 30 34 1,6 93 146 3,6 13 40 2,3 

Študenti 2.251 2.073 7,8 56 31 1,4 16 66 1,6 16 24 1,4 
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Zaposleni 10.352 9.686 36,2 913 540 25,0 603 799 19,8 534 429 25,2 

Kmetje, gospodinje 408 437 1,6 33 8 0,4 31 23 0,6 5 16 0,9 

Upokojenci 3.282 3.925 14,7 561 624 28,9 322 465 11,5 117 150 8,8 

Nezaposleni 1.677 1.258 4,7 64 32 1,5 143 129 3,2 76 46 2,7 

Tuji državljani 60 31 0,1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Pravne osebe 508 467 1,7 18 8 0,4 135 130 3,2 36 60 3,5 

Oddelki, drugo 1.148 630 2,4 395 164 7,6 293 127 3,2 344 134 7,9 

SKUPAJ mladina 7.461 6.369 23,8 1.286 717 33,2 3.121 2.146 53,2 1.474 807 47,3 

SKUPAJ odrasli 21.573 20.341 76,2 2.070 1.441 66,8 1.636 1.885 46,8 1.141 899 52,7 

SKUPAJ 29.034 26.710 100 3.356 2.158 100 4.757 4.031 100 2.615 1.706 100 

OK – osrednja knjižnica, KKS – Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, KKT – Krajevna knjižnica Sveti Tomaž, KKI – Krajevna 
knjižnica Ivanjkovci. 

V primerjavi z letom 2019 je v letu 2020 najbolj opazno odstopanje v pozitivno smer pri kategoriji 
upokojencev v prav vseh organizacijskih enotah. Od številčno bolj zastopanih kategorij so osrednjo 
knjižnico v primerjavi z letom poprej za četrtino manjkrat obiskali predšolski otroci, središko knjižnico 
pa kar za polovico manj. Ta skupina članov večje število obiskov v primerjavi z letom poprej zapisuje le 
v tomaževski krajevni knjižnici. Znaten upad števila obiska osnovnošolcev je prisoten v prav vseh 
organizacijskih enotah, v Ivanjkovcih kar za polovico, v Središču ob Dravi za 43 %, pri Svetem Tomažu 
za 35 %. Medtem se je skoraj v vseh organizacijskih enotah povečalo število obiskov srednješolcev. 
Število obiskov zaposlenih je v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi manjše za dobrih 40 %, v ivanjkovski 
knjižnici pa za 20 %. 
 
 
 

7. IZPOSOJA GRADIVA 
Znaten vpliv so epidemiološke razmere imele na temeljni parameter poslovanja knjižnice, to je izposojo 
gradiva. Kot smo pojasnili uvodoma, so bile knjižnice skoraj dva meseca povsem zaprte, potem so 
članom gradivo lahko po predhodnem naročilu izposojale le brezstično, šele konec maja so lahko 
svojim članom, ob upoštevanju mnogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, omogočile 
dostop tudi do knjižničnih polic. V letu 2020 so si člani na dom izposodili 71.187 enot gradiva, kar je za 
21,9 % manj kot leta 2019. 

 

Graf 7: Gibanje izposoje knjižničnega gradiva v obdobju 2011–2020. 
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7.1. Izposoja gradiva po kategorijah članstva, glede na namembnost, vrsto in 
vsebino gradiva v celotni mreži knjižnice 

Gibanje števila izposojenega gradiva po kategorijah članstva 

V letu 2020 se je v primerjavi s predhodnim letom število izposojenega gradiva zmanjšalo, vendar med 
posameznimi kategorijami članov dokaj neenakomerno. Pričakovati je bilo, da se bo izposoja najbolj 
zmanjšala pri predšolskih otrocih, kjer beležimo 36-odstotni upad, in osnovnošolcih z 31-odstotnim 
upadom, saj so bile vzgojne in izobraževalne ustanove velik del leta fizično nedostopne. Vpričo 
omenjenega dejstva je upad izposojenega gradiva še posebej velik v krajevnih knjižnicah, ki domujejo 
v prostorih osnovnih šol, njihovi najštevilnejši obiskovalci so pa osnovnošolci. 

Skoraj nezaznavno se je število izposojenega gradiva zmanjšalo pri študentih, za 1 %, in srednješolcih, 
za 7 %, nekoliko več pri upokojencih, za 14 %, in zaposlenih, za 18 %. V primerjavi z drugimi 
kategorijami so si dijaki in študenti izposojali več gradiva, kar lahko pripišemo izobraževanju na daljavo 
in zaprtosti šolskih in univerzitetnih knjižnic. Vzrok, da je število izposojenega gradiva precej upadlo pri 
zaposlenih in upokojencih, si razlagamo tudi z omejenim dostopom do knjižničnih polic. V času, ko 
strožjih omejitev ni bilo, je število izposojenega gradiva primerljivo z letom 2019, v mesecu februarju 
in decembru je bilo celo višje. Pričakovano zapisujemo upad števila izposojenega gradiva pri pravnih 
osebah, saj običajne izposoje gradiva vzgojiteljev iz vrtcev in učiteljev osnovnih šol zaradi zaprtja 
oziroma šolanja na daljavo ni bilo. 

Največji delež upadanja števila izposojenega gradiva je zaznati pri tujih državljanih, saj je vse od 
spomladanskega prvega vala epidemije naprej prehod državne meje bil precej otežen. 

Tabela 20: Izposoja gradiva po kategorijah članov v letu 2019 in 2020. 

KATEGORIJA ČLANSTVA 2019 2020 INDEKS 

Predšolski otroci 8.405 5.393 64 

Osnovnošolci 25.166 17.267 69 

Srednješolci 3.848 3.595 93 

Študenti 5.207 5.179 99 

Zaposleni 29.240 24.088 82 

Kmetje, gospodinje 1.201 1.126 94 

Upokojenci 9.971 8.552 86 

Nezaposleni 4.145 2.875 69 

Tuji državljani 230 88 38 

Pravne osebe 3.130 2.537 81 

Oddelki, drugo 580 487 84 

SKUPAJ 91.123 71.187 78 

Izposoja gradiva glede na namembnost po kategorijah članov 

 

Graf 8: Izposoja gradiva pri kategorijah članov glede na namembnost. 
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Podatke o izposojenem gradivu lahko analiziramo tudi z vidika namembnosti gradiva, to je, ali je 
gradivo namenjeno odraslim ali mladini. Tudi tu so med organizacijskimi enotami že vsa leta opazne 
precejšnje razlike. Na nivoju celotne mreže je delež izposoje odraslim namenjenega gradiva 58,6-
odstoten in mladini namenjenega gradiva 41,4-odstoten. 

Iz grafa razberemo, da si zaposleni, veliko manj tudi upokojenci in študenti, ob sicer pričakovani izposoji 
predvsem gradiva, namenjenega odraslim, izposodijo tudi precej gradiva, ki je namenjeno mladini. 
Vzrok za to je iskati v dejstvu, da si zaposleni ali upokojenci izposojajo gradivo tudi za otroke oz. vnuke, 
ki v knjižnico niso včlanjeni. Veliko višjo izposojo gradiva za mladino je zaznati tudi pri pravnih osebah, 
kar pa je pričakovano, saj gre tu predvsem za vzgojiteljice vrtcev oz. učitelje osnovnih šol, ti si pa 
izposojajo gradivo za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Izposoja gradiva glede na vrsto gradiva 

Pri analizi števila izposojenega gradiva glede na vrsto v celotni mreži knjižnice ugotavljamo, da največji 
delež izposoje predstavlja knjižno gradivo, to je kar 95,7 % vsega gradiva, neknjižno gradivo pa le 4,3 %. 
Zmanjševanje števila izposojenega neknjižnega gradiva je prisotno že več let, pred desetletjem je 
predstavljal še petino izposojenega gradiva. 

 

Graf 9: Izposoja knjižnega in neknjižnega gradiva v obdobju 2011–2020. 

Izposoja gradiva glede na vsebino gradiva 

Na nivoju celotne knjižnične mreže po številu izposojenega gradiva prevladuje leposlovje s 64,5 %, 
strokovno in poučno gradivo imata zgolj tretjinski delež. 

 

Graf 10: Izposoja gradiva glede na vsebino (UDK skupine). 
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7.2. Izposoja gradiva po organizacijskih enotah 
Gibanje števila izposojenega gradiva po organizacijskih enotah 

Izposoja gradiva se je na nivoju celotne knjižnične mreže precej zmanjšala, vendar nesorazmerno v 
vseh organizacijskih enotah in pri vseh kategorijah članov. Ko primerjamo podatke izposoje z letom 
2019, opazimo, da se je najbolj zmanjšala izposoja gradiva v krajevnih knjižnicah, saj so bile te tudi 
najdlje zaprte. Najbolj se je zmanjšala izposoja gradiva v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi in to kar za 
42,0 %, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci za 29,9 % in v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž za 16,2 %. V osrednji 
knjižnici je zaznan upad števila izposojenega gradiva za 20,8 %. Odgovor za tako velik upad 
izposojenega gradiva v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi je iskati tudi v zelo strogi omejitvi dostopa 
do knjižnice, ki se nahaja znotraj prostorov osnovne šole. Izposoja gradiva je tekom večine 
koledarskega leta bila zaradi sprejetih ukrepov šole možna le v šolski avli ali pred vhodom v šolo, tako 
da uporabniki v večjem delu odpiralnega časa niso imeli možnosti dostopa do knjižničnih polic. 
Posledica tega je tudi bila, da se je kar nekaj članov raje odločilo obiskovati osrednjo knjižnico v 
Ormožu. 

Tabela 21: Izposoja gradiva po organizacijskih enotah v letih 2019 in 2020. 

Organizacijska enota 2019 2020 INDEKS 

OK Ormož 70.976 56.184 79 

KK Središče ob Dravi 4.758 2.758 58 

KK Sveti Tomaž 10.593 8.882 84 

KK Ivanjkovci 4.796 3.363 70 

SKUPAJ 91.123 71.187 78 
 

 

Graf 11: Izposoja gradiva po organizacijskih enotah. 

Izposoja gradiva glede na vsebino po posameznih organizacijskih enotah 

V vseh organizacijskih enotah med izposojenim gradivom prevladuje leposlovje s približno dve 
tretjinskim deležem, le da je delež leposlovnega gradiva v Krajevnih knjižnicah Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž še nekoliko višji. 

Od strokovnega gradiva se največ izposoja gradivo s področja umetnosti (9,4 %), k čemur precejšen del 
prispevajo glasbeni CD-ji in filmski DVD-ji. Še posebej je pa delež visok pri Svetem Tomažu (15,0 %) in 
v Ivanjkovcih (14,7 %). 

Naslednjo večjo skupino strokovnega gradiva predstavljajo uporabne vede s 5,9 %, filozofija in 
psihologija s 5,3 % ter družbene vede s 4,9 %. Njihov delež je v posameznih krajevnih knjižnicah 
približno enak, razen v primeru filozofije in psihologije v Središču ob Dravi in Svetem Tomažu. Vzrok za 
manjšo izposojo je iskati v precej starem in neaktualnem gradivu, ki je bilo ob odprtju teh dveh 
krajevnih knjižnic tja le preusmerjeno. Po drugi strani pa sta zbirki omenjene strokovne skupine v 
osrednji knjižnici in v Ivanjkovcih veliko novejši, zato se tudi njuno gradivo veliko bolj obrača. 
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Manjše deleže izposoje predstavljata še pred desetletji močnejši skupini strokovnega gradiva, to sta 
področji zgodovine in geografije s 3,0 % ter področje naravoslovnih ved z 2,4 %. Izposoja tega gradiva 
je po organizacijskih enotah v doseženem deležu približno enaka. 

Tabela 22: Izposoja gradiva 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 595 111 706 127 0 127 305 0 305 85 0 85 1.112 111 1.223 

1 Filozofija. Psihologija 3.480 51 3.531 36 0 36 96 0 96 144 0 144 3.756 51 3.807 

2 Verstva 230 0 230 6 0 6 23 0 23 11 0 11 270 0 270 

3 Družbene vede 3.151 10 3.161 125 0 125 117 0 117 100 0 100 3.493 10 3.503 

5 Naravoslovne vede 1.293 13 1.306 43 0 43 274 0 274 81 0 81 1.691 13 1.704 

6 Uporabne vede 3.387 30 3.417 195 0 195 421 0 421 182 0 182 4.185 30 4.215 

7 Umetnost. Šport 3.249 1.451 4.700 166 17 183 1.052 280 1.332 361 135 496 4.828 1.883 6.711 

80 Jezikoslovje 548 159 707 1 0 1 8 0 8 5 6 11 562 165 727 

82.0 Literarna veda 169 8 177 11 0 11 20 5 25 7 1 8 207 14 221 

82 Leposlovje 35.679 74 35.753 1.908 0 1.908 6.056 18 6.074 2.168 11 2.179 45.811 103 45.914 

9 Geografija. Zgodovina 1.724 43 1.767 122 1 123 189 16 205 66 0 66 2.101 60 2.161 

Drugo 89 640 729 0 0 0 2 0 2 0 0 0 91 640 731 

Skupaj 53.594 2.590 56.184 2.740 18 2.758 8.563 319 8.882 3.210 153 3.363 68.107 3.080 71.187 

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

Izposoja gradiva glede na namembnost po kategorijah članov v posameznih organizacijskih enotah 

Delež izposojenega gradiva glede na namembnost se med organizacijskimi enotami precej razlikuje. 
Tako v osrednji knjižnici prevladuje izposoja gradiva za odrasle (64,4 %), prav tako tudi v Krajevni 
knjižnici Središče ob Dravi (63,5 %), v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž pa prevladuje izposoja gradiva za 
mladino (69,7 %), enako tudi v Krajevni knjižnici Ivanjkovci (67,8 %). 

Tabela 23: Izposoja gradiva v organizacijskih enotah glede na namembnost po kategorijah članov. 
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O*- gradivo za odrasle, M*- gradivo za mladino 
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7.3. Izposoja gradiva po pošti 
S počasnim sproščanjem ukrepov po popolnem zaprtju knjižnice s 16. marcem se je v začetku meseca 
aprila knjižnicam ponudila možnost, da članom gradivo izposojajo po pošti. Knjižnica Ormož je storitev 
uvedla, pri tem pa za razliko od drugih knjižnic, ki so pristopile k izvajanju storitve, članom omogočila 
izposojo do 5 knjižnih enot, prav tako ni omejevala izposoje leposlovnega gradiva. O primernosti 
vsebine gradiva, ki ga bomo poslali članu po pošti, nismo odločali, saj je bilo razsojanje ali je ob 
epidemičnih razmerah upravičena zgolj izposoja strokovnega gradiva, ki ga potrebujejo člani za delo 
oz. študij, ali pa tudi leposlovnega gradiva, neumestna. Kljub plačljivi storitvi (strošek kuverte in 
poštnina) se je kar nekaj članov te možnosti poslužilo in v slabem mesecu dni smo po pošti odposlali 
39 paketov oz. 155 knjig. 

7.4. Medoddelčna izposoja gradiva 
Medoddelčna izposoja gradiva med posameznimi organizacijskimi enotami omogoča enako 
dostopnost gradiva za vse člane, ne glede na organizacijsko enoto, ki jo običajno obiskujejo. S tem je 
članom zagotovljena enakopravna možnost izposoje gradiva vseh zbirk v knjižnični mreži, ne glede na 
možnost prevoza do posamezne lokacije. Člani si tako naročijo oziroma rezervirajo gradivo v matični 
organizacijski enoti, ki jo največkrat obiskujejo, prav tako pa tudi iz drugih organizacijskih enot, v kolikor 
je gradivo v matičnem oddelku trenutno izposojeno ali pa ga v njeni zbirki sploh ni. 

Tabela 24: Transakcije z gradivom med organizacijskimi enotami. 

Izposoja gradiva med oddelki 
OK 

Ormož 
KK Središče 

ob Dravi 
KK Sveti 
Tomaž 

KK 
Ivanjkovci 

Skupaj 

Izposojeno gradivo iz drugih enot 421 264 1002 222 1.909 

Vrnjeno gradivo v drugih enotah 739 124 119 141 1.123 

Izposoja gradiva iz arhiva 158 6 2 0 166 

V letu 2020 je bilo med organizacijskimi enotami izposojenih 1.909 enot gradiva. Člani krajevnih 
knjižnic so si po večini naročali gradivo iz osrednje knjižnice, ker ima ta večji izbor gradiva, pa tudi večje 
število izvodov posameznega naslova. Člani osrednje knjižnice si po drugi strani iz krajevnih knjižnic 
naročajo predvsem najnovejše gradivo, ki je v osrednji knjižnici že izposojeno, še vedno pa je prosto v 
zbirki posamezne krajevne knjižnice. 

Nekateri člani se poslužujejo tudi vmesne možnosti in se za izposojo gradiva zapeljejo v osrednjo 
knjižnico, si tam gradivo izposodijo, vrnejo pa ga v njim najbližji knjižnici. To gradivo pozneje knjižničarji 
prepeljejo nazaj v matični oddelek. Skupaj je bilo tako v letu 2020 vrnjenih 1.123 enot gradiva, največ 
kot pričakovano gradiva osrednje knjižnice (739). 

Delno lahko med medoddelčno izposojo štejemo tudi izposojo arhivskega gradiva, saj se arhiv nahaja 
na dislocirani lokaciji. Iz arhiva je bilo izposojenih 166 enot gradiva, kar v arhivski zbirki z 11.078 
enotami predstavlja zgolj 1,5 % zbirke. 

7.5. Medknjižnična izposoja gradiva 
Člani si lahko gradivo, ki ga knjižnica nima v svoj zbirki, izposodijo iz poljubne druge slovenske knjižnice, 
prav tako pa ormoška knjižnica svoje gradivo izposoja drugim slovenskim knjižnicam. Storitev je 
plačljiva, osrednja območna knjižnica Knjižnica Ivana Potrča Ptuj pa članom Knjižnice Ormož že več let 
omogoča brezplačno medknjižnično izposojo strokovne literature. Knjižnica pri tem krije le strošek 
odpreme gradiva. Medknjižnična izposoja iz drugih knjižnic je plačljiva. 

Iz preglednice razberemo, da se je v primerjavi z letom 2019 medknjižnična izposoja rahlo povečala, 
čeprav je bila knjižnica nekaj časa povsem zaprta, pa tudi po njenem ponovnem odprtju zaradi 
spremenjenih delovnih pogojev nekatere druge knjižnice medknjižnične izposoje sploh niso izvajale. 
Ormoška knjižnica je medknjižnično izposojo izvajala nemoteno skozi vse leto. 
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Tabela 25: Medknjižnična izposoja. 

Izposoja gradiva med oddelki 2019 2020 INDEKS 

Gradivo naročeno iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj 47 13 28 

Gradivo naročeno iz drugih knjižnic 10 11 110 

Gradivo dobavljeno iz knjižnice Ivana Potrča Ptuj 30 56 187 

Gradivo dobavljeno iz drugih knjižnic 10 19 190 

SKUPAJ 97 99 102 

V primerjavi z letom 2019 je tudi opaziti, da smo s strani ptujske knjižnice prejeli le 28 % naročil, kar je 
morebiti posledica strožjih ukrepov ptujske knjižnice glede preprečevanja širjenja koronavirusa, zaradi 
katerih je bila v njej večino leta omogočena le brezstična izposoja gradiva. Po drugi strani smo za 
potrebe naših članov iz ptujske knjižnice naročili za kar 87 % več gradiva kot v letu 2019. Delež naročil 
in dobav iz drugih knjižnic je seveda zaradi plačljive storitve precej manjši. Članom knjižnice smo iz 
drugih knjižnic v primerjavi z letom 2019 naročili kar za 90 % več gradiva. Eden od razlogov za povečano 
število naročil je tudi v tem, da so bili del leta omejeni prestopi med občinami in statističnimi regijami, 
zato članom ni preostalo drugega, kot da do gradiva pridejo preko storitve medknjižnične izposoje. 

7.6. Izposoja e-knjig in elektronskih zvočnih knjig 
Knjižnica članom ponuja dostop do elektronskih knjig na portalu Biblos, konec leta 2020 je članom 
ponudila tudi dostop do t. i. elektronskih zvočnih knjig, ki namesto branja nudijo možnost poslušanja. 

Knjižnica je konec leta na portalu Biblos članom ponujala 468 različnih naslovov e-knjig. Čeprav smo 
prejšnja leta ugotavljali, da je ena izmed težav pri e-knjigah ta, da moramo za branje imeti vsaj mobilni 
telefon, še raje namenski bralnik. Uporaba te tehnologije je našim članom bolj ali manj tuja, toda v 
letošnjem letu se je stanje na tem področju bistveno spremenilo. 

Z zaprtjem vseh knjižnic sredi meseca marca so uporabniki naenkrat ostali brez možnosti izposoje knjig, 
kot možna alternativa jim je ostala možnost izposoje e-knjig na portalu Biblos. Nekatere knjižnice smo 
koristile tudi možnost uvedbe brezplačnega spletnega vpisa v knjižnico za čas trajanja prvega vala 
epidemije, ki je bil omogočen preko programske opreme COBISS. S tem smo našim uporabnikom 
omogočili, da so lahko do e-knjig prišli tudi tisti, ki v ormoško knjižnico niso bili včlanjeni. Na ta način 
se je v knjižnico včlanilo 19 novih članov. Če smo v vsem letu 2019 zabeležili vsega 186 izposoj e-knjig, 
smo jih samo v času zaprtja knjižnice v dveh mesecih zabeležili preko 260, do konca leta pa se je številka 
izposoje e-knjig povzpela na 639. 

Tabela 26: Izposoja e-knjig glede na kategorijo članov. 

 2019 2020 INDEKS 

Predšolski otroci 0 2 - 

Osnovnošolci 6 21 350 

Srednješolci 0 8 - 

Študenti 7 21 300 

Zaposleni 68 404 594 

Kmetje, gospodinje 1 1 100 

Upokojenci 5 10 200 

Nezaposleni 99* 171* 173 

Tuji državljani 0 0 - 

Pravne osebe* 0 1 - 

SKUPAJ 186 639 344 

* - knjižnica to kategorijo članstva uporablja za izposojo svojih bralnikov članom. 
 

Podrobnejša analiza pokaže, da so si največ, kar 6-krat več od leta 2019, e-knjige izposodili zaposleni, 
velik porast je opaziti tudi pri osnovnošolcih, študentih in celo upokojencih. Ker se na portalu Biblos 
nahajajo pretežno leposlovne knjige, lahko domnevamo, da so si člani knjige izposojali zaradi lastne 
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želje po branju, osnovnošolci in srednješolci pa zaradi domačega branja in branja za Cankarjevo 
tekmovanje, saj je knjižnica primanjkljaj fizičnih izvodov gradiva nadomestila z nakupom e-knjig. 
Bistvena prednost e-knjig pred klasičnimi je namreč ta, da lahko isto e-knjigo prebira tudi več članov 
naenkrat. 

Zraven e-knjig na portalu Biblos je knjižnica v novembru članom ponudila tudi izposojo zvočnih e-knjig 
preko spletne platforme Audibook, kjer lahko ljubitelji branja poslušajo posneta branja knjig v izvedbi 
gledaliških igralcev in drugih interpretatorjev na svojih mobilnih telefonih ali tablicah. Za začetek je 
knjižnica zakupila paket 100 knjig z leposlovno vsebino, namenjenih vsem starostnim skupinam. Do 
konca leta je storitev uporabljalo 10 članov, ki pa so si izposodili vsega 13 knjig. 
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8. PREGLED POSLOVANJA PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH 
V nadaljevanju podajamo še pregled poslovanja ločeno po posameznih organizacijskih enotah. 

Tabela 27: Pomembnejših parametrov poslovanja Osrednje knjižnice Ormož med leti 2018 in 2020. 

 2018 2019 2020 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 2.571 2.638 2.536 

- Dar 97 260 155 

  SKUPAJ 2.668 2.898 2.691 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle 1.580 1.722 1.707 

- Gradivo za mladino 777 751 781 

  SKUPAJ 2.357 2.473 2.488 

Člani    

- Aktivni člani po kategorijah    

Predšolski otroci 141 101 108 

Osnovnošolci 689 680 754 

Srednješolci 264 236 275 

Študenti  209 220 246 

Zaposleni 665 670 738 

Kmetje, gospodinje 33 32 34 

Upokojenci 190 189 212 

Nezaposleni 179 150 140 

Tuji državljani 7 9 7 

Pravne osebe 77 48 43 

Organizacijske enote, drugo 71 5 3 

SKUPAJ 2.525 2.340 2.560 

- Novovpisani člani 244 268 182 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 28.509 29.034 26.710 

Izposoja gradiva na dom    

- Brez podaljšanj 42.951 41.598 31.214 

- S podaljšanjem 73.112 70.976 56.184 

- S podaljšanjem po kategorijah    

Predšolski otroci 7.706 5.910 3.370 

Osnovnošolci 14.600 15.154 11.404 

Srednješolci 4.050 3.695 3.292 

Študenti  5.851 5.142 5.065 

Zaposleni 24.538 25.646 20.926 

Kmetje, gospodinje 1.110 1.044 1.072 

Upokojenci 7.530 7.622 6.316 

Nezaposleni 5.204 3.741 2.556 

Tuji državljani 132 230 88 

Pravne osebe 2.142 2.215 1.609 

Organizacijske enote, drugo 249 577 486 

SKUPAJ 73.112 70.976 56.184 

Prireditve in dogodki 
2019 2020 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 107 2.644 37 839 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 124 3.548 63 1.443 

  SKUPAJ 231 6.192 100 2.282 
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Tabela 28: Pomembnejših parametrov poslovanja v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi med leti 2018 in 2020. 

 2018 2019 2020 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 337 360 382 

- Dar 26 55 53 

  SKUPAJ 363 415 435 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle 179 191 206 

- Gradivo za mladino 164 203 219 

  SKUPAJ 343 394 425 

Člani    

- Aktivni člani po kategorijah    

Predšolski otroci 20 22 20 

Osnovnošolci 109 110 113 

Srednješolci 13 11 21 

Študenti  3 11 26 

Zaposleni 80 86 112 

Kmetje, gospodinje 2 4 4 

Upokojenci 31 31 62 

Nezaposleni 14 12 14 

Tuji državljani 0 0 0 

Pravne osebe 12 4 6 

Organizacijske enote, drugo 3 1 1 

SKUPAJ 287 292 379 

- Novovpisani člani 20 22 15 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 3.259 3.356 2.158 

Izposoja gradiva na dom    

- Brez podaljšanj 3.061 3.066 1.783 

- S podaljšanjem 4.929 4.758 2.758 

- S podaljšanjem po kategorijah    

Predšolski otroci 690 441 235 

Osnovnošolci 1.763 1.579 757 

Srednješolci 21 26 16 

Študenti  0 39 28 

Zaposleni 1.359 1.339 623 

Kmetje, gospodinje 76 93 1 

Upokojenci 789 1.160 1.058 

Nezaposleni 114 65 35 

Tuji državljani 0 0 0 

Pravne osebe 115 16 4 

Organizacijske enote, drugo 2 0 1 

SKUPAJ 4.929 4.758 2.758 

Prireditve in dogodki 
2019 2020 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 2 48 23 146 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 16 248 8 65 

  SKUPAJ 18 296 31 211 
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Tabela 29: Pomembnejših parametrov poslovanja v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž med leti 2018 in 2020. 

 2018 2019 2020 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 408 399 415 

- Dar 36 83 102 

  SKUPAJ 442 482 517 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle 134 178 203 

- Gradivo za mladino 291 283 314 

  SKUPAJ 425 461 517 

Člani    

- Aktivni člani po kategorijah    

Predšolski otroci 24 23 26 

Osnovnošolci 165 159 161 

Srednješolci 17 22 27 

Študenti  6 4 17 

Zaposleni 54 55 88 

Kmetje, gospodinje 5 5 6 

Upokojenci 25 22 42 

Nezaposleni 23 16 15 

Tuji državljani 0 0 0 

Pravne osebe 7 8 9 

Organizacijske enote, drugo 1 0 1 

SKUPAJ 327 314 392 

- Novovpisani člani 27 35 29 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 4.786 4.757 4.031 

Izposoja gradiva na dom    

- Brez podaljšanj 5.663 5.371 4.650 

- S podaljšanjem 11.234 10.593 8.882 

- S podaljšanjem po kategorijah    

Predšolski otroci 1.280 1.188 1.023 

Osnovnošolci 7.284 6.185 3.934 

Srednješolci 96 124 250 

Študenti  16 14 81 

Zaposleni 993 1.264 1.729 

Kmetje, gospodinje 80 58 39 

Upokojenci 470 739 842 

Nezaposleni 242 231 252 

Tuji državljani 0 0 0 

Pravne osebe 773 790 732 

Organizacijske enote, drugo 0 0 0 

SKUPAJ 11.234 10.593 8.882 

Prireditve in dogodki 
2019 2020 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 6 312 7 200 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 28 753 16 320 

  SKUPAJ 34 1.065 23 520 
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Tabela 30: Pomembnejših parametrov poslovanja v Krajevni knjižnici Ivanjkovci med leti 2018 in 2020. 

 2018 2019 2020 

Prirast gradiva (enote)    

- Nakup 459 394 412 

- Dar 67 91 71 

  SKUPAJ 526 485 483 

Prirast gradiva po namembnosti (naslovi)    

- Gradivo za odrasle 297 192 176 

- Gradivo za mladino 202 267 287 

  SKUPAJ 499 459 463 

Člani    

- Aktivni člani po kategorijah    

Predšolski otroci 14 13 13 

Osnovnošolci 108 101 112 

Srednješolci 10 11 19 

Študenti  8 5 18 

Zaposleni 58 44 95 

Kmetje, gospodinje 4 1 4 

Upokojenci 17 9 38 

Nezaposleni 11 11 10 

Tuji državljani 0 0 0 

Pravne osebe 9 7 9 

Organizacijske enote, drugo 2 1 0 

SKUPAJ 241 203 318 

- Novovpisani člani 48 17 14 

Obisk v knjižnici, COBISS+ in mCOBISS 3.120 2.615 1.706 

Izposoja gradiva na dom    

- Brez podaljšanj 3.842 2.811 1.598 

-S podaljšanjem 6.366 4.796 3.363 

- S podaljšanjem po kategorijah    

Predšolski otroci 823 866 765 

Osnovnošolci 3.583 2.248 1.172 

Srednješolci 4 3 37 

Študenti  8 12 5 

Zaposleni 1.170 991 810 

Kmetje, gospodinje 8 6 14 

Upokojenci 634 450 336 

Nezaposleni 114 108 32 

Tuji državljani 0 0 0 

Pravne osebe 22 109 192 

Organizacijske enote, drugo 0 3 0 

SKUPAJ 6.366 4.796 3.363 

Prireditve in dogodki 
2019 2020 

Dogodki Obiskovalci Dogodki Obiskovalci 

- Prireditve, dogodki, projekti za odrasle 3 166 0 0 

- Prireditve, dogodki, projekti za mladino 33 622 11 159 

  SKUPAJ 36 788 11 159 
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9. KNJIŽNIČNE PRIREDITVE IN USPOSABLJANJA UPORABNIKOV 
V letu 2020 je bila zaradi epidemije koronavirusa še posebej okrnjena prireditvena dejavnost. 
Načrtovanje prireditev je bilo zelo negotovo, saj so se zdravstvena situacija in z njo povezani 
preventivni ukrepi zelo spreminjali. Tako smo nekatere že dogovorjene prireditve morali odpovedati, 
dolgoročno načrtovanje prav tako ni bilo smiselno, saj nismo vedeli, kakšna bo situacija v času izvedbe. 
Pri izvedenih dogodkih v poletnem in zgodnjem jesenskem času smo zaznali precej manjši obisk, kar 
povezujemo s preventivnim in odgovornim ravnanjem posameznikov, ki se niso želeli izpostavljati 
tveganjem in morebitnim okužbam. V času prepovedi druženja smo nekaj dejavnosti izvedli virtualno 
in zabeležili dober odziv. Število virtualnih ogledov namreč bistveno presega pričakovano število 
obiskovalcev fizičnih dogodkov, vendar teh obiskov v letnem poročilu ne prištevamo k fizičnim 
obiskom. V letu 2020 je bilo tako izvedenih 67 knjižničnih prireditev za odrasle, ki jih je obiskalo 1.185 
obiskovalcev. Od teh dogodkov so 3 bili virtualni in so dosegli 1.802 virtualna ogleda. 

Za otroke in mladino smo pripravili 40 prireditev, od tega 17 pravljičnih ur, 1 predstavitev avtorske 
slikanice, ki jo je izvedla zunanja izvajalka, 1 delavnico LEGO zgodb, 1 prireditev v soorganizaciji z 
drugimi ustanovami, izvedene so bile tudi 4 pravljične ure v okviru projekta Zelena knjižnica za otroke, 
4 pravljične ure izven knjižnice in še 2 pravljični uri za učence posebnega programa. V avgustu smo na 
letni terasi knjižnice v okviru projekta Deca fküp na knjižni küp pripravili 10 pravljičnih ur, obogatenih 
z drugimi aktivnostmi. Vseh obiskovalcev prireditev za otroke je bilo 812. V času, ko nismo mogli izvajati 
pravljičnih uric v knjižnici, smo pripravili 5 virtualnih pravljičnih uric; te si je ogledalo 2.592 oseb. 

Za bralno pismenost ter širjenje bralne kulture skrbimo z rednim izvajanjem bibliopedagoških ur, ki 
potekajo v okviru organiziranih skupin, ki običajno obiščejo knjižnico ali pa jih po dogovoru obiščejo 
knjižničarke ter izvedejo pravljično uro ali promovirajo bralno kulturo, še zlasti promovirajo kvalitetno 
mladinsko branje, na kakšen drugačen način. Za otroke in mladino je v letu 2020 bilo izvedenih 42 
bibliopedagoških ur, katerih se je udeležilo 748 obiskovalcev. V projekte spodbujanja branja za mlade 
uporabnike je bilo vključenih 429 otrok in mladih. 

V letnem programu dela za leto 2020 je bilo načrtovanih 218 knjižničnih dogodkov (137 za otroke in 
mladino, 81 za odrasle), izvedenih je pa bilo 163 dogodkov, in sicer 96 za mlajše in 67 za odrasle 
uporabnike. Realizacija načrtovanega števila dogodkov je 75-odstotna. V letu 2020 je bilo vseh 
obiskovalcev in sodelujočih v projektih spodbujanja branja 3.174. 

Glede na okoliščine leta 2020, ki je bilo zaznamovano s pandemijo koronavirusa, popolnim zaprtjem 
javnih ustanov v spomladanskem obdobju ter prepovedanim izvajanjem prireditvenih in 
bibliopedagoških dejavnosti v jesenskem ter zimskem času, ocenjujemo, da bi v normalnih razmerah 
realizirali načrtovani program v celoti. 

Za leto 2020 je knjižnica za prireditve načrtovala porabiti 4.000 EUR. Dejanski strošek je bil veliko 
manjši in je znašal 1.277,37 EUR. Prireditve so bile financirane iz projekta študijskih krožkov v višini 
634,85 EUR, občine so pa skupaj zanje namenile 642,52 EUR. 

9.1. Prireditve za odrasle obiskovalce knjižnice po lokacijah 
V letu 2020 je knjižnica izvedla 67 dogodkov za odrasle, ki jih je skupaj obiskalo 1.185 obiskovalcev. 

V osrednji knjižnici v Ormožu je bilo izvedenih 37 dogodkov za odrasle, ki jih je obiskalo 839 
obiskovalcev: 

- 8 literarnih večerov (172 udeležencev), 
- 8 strokovnih predavanj (171 udeležencev), 
- 3 delavnice (70 udeležencev), 
- 2 domoznanska večera (176 udeležencev), 
- 4 srečanja študijskih krožkov (40 udeležencev), 
- 5 dogodkov spodbujanja branja in 
- 7 drugih dogodkov (210 udeležencev). 



   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2020 

40 

Krajevna knjižnica Središče ob Dravi je v letu 2020 pripravila 1 literarni večer, ki ga je obiskalo 14 
obiskovalcev. Skozi večji del leta so se redno srečevali tudi člani Bralnega kluba Središče ob Dravi, 
srečali so se 22-krat in zabeležili 132 obiskov udeležencev. V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž sta bila v 
prvih mesecih leta, še pred epidemijo, izvedena 2 dogodka za odrasle, ki ju je skupaj obiskalo 160 
obiskovalcev. V tomaževski krajevni knjižnici se je bralni klub srečal petkrat, zabeležili smo 40 obiskov 
udeležencev. Krajevna knjižnica Ivanjkovci v letu 2020 ni izvedla prireditev za odrasle, načrtovan pohod 
do rojstne hiše Stanka Vraza s spremljajočim programom je bil zaradi poslabšanja epidemioloških 
razmer onemogočen. 

Tabela 31: Prireditve za odrasle (skupno). 

PRIREDITVE ZA ODRASLE 
Št. dogodkov 

2019 

Št. dogodkov 

2020 
INDEKS 

Št. obiskovalcev 

2019 

Št. obiskovalcev 

2020 
INDEKS 

Literarni dogodki 18 10 55 1.080 266 25 

Strokovna predavanja 7 9 114 474 251 53 

Domoznanski večeri 3 2 67 229 176 77 

Delavnice 6 3 50 145 70 48 

Srečanja študijskih krožkov 63 31 49 743 212 28 

Drugi dogodki za odrasle 6 7 117 232 210 91 

Dogodki spodbujanja branja 9 5 56 155 *ni zabeleženo - 

SKUPAJ 112 67 60 3.058 1.185 39 

Tabela 32: Pregled virtualnih dogodkov za odrasle 

Datum objave virtualnega dogodka Naslov Število ogledov * 

28. november 2020 Le pogumno, le za nami 1.284 

6. december 2020 Zapleši s knjigo 191 

17. december 2020 Literarni utrinek - PRÉVERT 327 

 SKUPAJ OGLEDOV 1.802 

* (na dan 17. 1. 2021) 

 

9.1.1. Knjižnični dogodki za odrasle v osrednji knjižnici 
9.1.1.1. Literarni dogodki 
Pravljični večer za odrasle 
Vsako leto prireditve za odrasle pričnemo s pravljičnim večerom za odrasle, ki poteka v organizaciji 
Mariborske knjižnice. V svet pravljic nas je popeljalo pet kolegov knjižničarjev z izjemnim 
pripovedovalskim talentom: Robert Kereži in Monika Čermelj iz Mariborske knjižnice, Barbara Kaiser iz 
Mestne knjižnice Ljubljana, Marko Bezenšek iz Splošne knjižnice Slovenske Konjice ter Liljana 
Klemenčič iz Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. S čarobnim zvokom prastarega strunskega glasbila, ki spada 
med najstarejše glasbene instrumente, nas je očarala mlada harfistka Pia Škorjanec. 

 
Pravljični večer za odrasle. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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Predstavitev knjige Prvi spol Romana Vodeba 
Magister Roman Vodeb se v javnem prostoru pojavlja kot nasprotnik feminizma in zagovornik razlik 
med spoloma, zato se ga je prijel sloves kontroverznega in provokativnega avtorja. V četrtek, 23. 
januarja, je v Knjižnici Ormož predstavil svojo knjigo Prvi spol, elaborat, ki se zoperstavlja feministični 
knjigi francoske filozofinje Simone de Beauvoir Drugi spol in izraža njegove poglede na teorijo spola, 
heteroseksualnost in feminizem. S predstavitvijo kontroverznega avtorja knjižnica sporoča, da je odprt, 
neobremenjen javni prostor, ki nudi enake možnosti vsem, ne glede na razhajanja v mnenjih in idejah, 
podpira svobodo govora in širi zavedanje o pomenu vzpostavljanja in razvoja kritične misli do 
ponujenih informacij. 

Duhovno-potopisno predavanje s predstavitvijo knjige POTopis 
Ob upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo še tik pred zaprtjem javnih 
ustanov gostili duhovnega popotnika Viljema Gogala. Nekdanji novinar Sobotne priloge Dela se je pred 
leti odločil, da bo vse materialno imetje razdal in se podal po starih romarskih poteh - peš, brez denarja. 
Predstavil je v tem obdobju nastalo knjigo, POTopis. 

Literarni večer z Markom Radmilovičem - Beletrinini trubadurji 
V sklopu projekta Beletrinini trubadurji je Knjižnico Ormož 18. junija obiskal Marko Radmilovič. 
Poznamo ga kot satiričnega kolumnista Vala 202, ki tedensko pripravlja Zapise iz močvirja, za katere je 
leta 2014 prejel Ježkovo nagrado. Tokrat smo spoznali njegovo življenjsko pot od novinarstva in 
filmografije do pisateljevanja. V ospredju pogovora je bil njegov prvenec, kriminalni roman Kolesar. Z 
gostom se je pogovarjala Marijana Korotaj. Ob tej priložnosti je založba Beletrina pripravila izbor knjig, 
ki jih je prodajala po simbolnih cenah. 

     
Literarni večer z Markom Radmilovičem. (Foto: Knjižnica Ormož) 

 

Dnevi poezije in vina 
V petek, 28. avgusta, se je v Knjižnici Ormož odvijal festival Dnevi poezije in vina. Gostili smo Pooyesha 
Azizedina in Saro Afzali, ki prihajata iz Irana, ter Sameerja Sayegha, ki prihaja iz Iraka. Njihova pesniška 
govorica je doma preganjana, sedaj pa nastaja v naši državi. Obiskovalci so začutili moč perzijskih in 
arabskih verzov, saj so jih gostje zelo čutno interpretirali. Z vinsko kapljico nas je razvajalo PRA-VinO 
Čurin-Prapotnik. 

     
Dnevi poezije in vina. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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Kulturnozabavnoprleški dogodek Spet doma - nastop Tadeja Vesenjaka 
V četrtek, 24. septembra, smo v večernih urah na letni terasi prisluhnili prleškemu kantavtorju Tadeju 
Vesenjaku, ki misli, piše, ustvarja in guči v prleščini. Njegova glasba je mešanica folka in bluesa, z 
močnim rockovskim pridihom in občasnimi reggae izpadi, njegova besedila pa so kritična, izpovedna, 
iskrena in srčna. 

     
Kulturnozabavnoprleški dogodek Spet doma s Tadejem Vesenjakom. (Foto: Knjižnica Ormož) 

ZOOM pogovor s plesalcem Juretom Mastenom 
Da bi javnost dodatno spodbudili k sodelovanju na natečaju Zapleši s knjigo, smo posneli pogovor z 
mladim talentiranim plesalcem, Juretom Mastenom, ki je otroštvo in mladost preživel v Ormožu. 
Spregovoril je o svojem plesnem razvoju, o pomenu plesa za telo in duha, kot tudi o svojih spominih 
na ormoško knjižnico in bralnih navadah. Za knjižnico je posnel tudi kratki animirani ples s knjigo, ki 
smo ga objavili na našem YouTube kanalu ob zaključku natečaja, januarja 2021. 

Literarni utrinek z Marjetko Fajfar 
V času, ko je druženje bilo prepovedano, je Knjižnica Ormož za bralce in spremljevalce knjižničnih 
dogodkov pripravila nekaj novega, video literarni utrinek. Da bi ohranili stik s kvalitetno pesniško 
govorico, je Marjetka Pfajfar interpretirala poezijo Jacquesa Préverta v francoščini in slovenščini. 
Posnetek je dodatno vizualno in glasbeno opremljen. Fotografije zimske idile je prispeval Ciril Ambrož. 
Snemanje in montažo prispevka je opravil Denis Žuran. 

 
Literarni utrinek v francoščini z Marjetko Pfajfar. (Foto: Knjižnica Ormož) 

 

9.1.1.2. Strokovna predavanja 
Navadna čigra 
Da bi bolje spoznali svet ptic, ki nas obdaja, smo v začetku januarja prisluhnili zanimivemu predavanju 
Tilna Basleta o navadni čigri. Izvedeli smo veliko novega o značilnostih te rečne gnezdilke, katere 
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naravna gnezdišča zaradi vse večjega človeškega poseganja v naravo počasi izginjajo. Pri tem je še 
izpostavil, kako se na DOPPS-u trudijo za ohranitev njihovih gnezdišč na Ormoškem in Ptujskem jezeru. 

Vaje za krepitev medeničnega dna 
13. februarja je v Knjižnici Ormož potekalo predavanje o pomenu mišic medeničnega dna, ki ga je 
izvedla Mateja Kržin, medicinska sestra in inštruktorica joge ter pilatesa. Na predavanju smo izvedeli, 
zakaj so mišice medeničnega dna tako pomembne, kako jih pravilno aktiviramo in katere so tiste vaje, 
ki nam pomagajo te mišice okrepiti. 

     
Strokovno predavanje o navadni čigri (levo) ter strokovno predavanje o vajah za krepitev medeničnega dna 

(desno). (Foto: Knjižnica Ormož) 
 

Iztok Luskovič in Urška Hojnik: Pomen in vrednost ekološkega kmetovanja 
Na 1. Zelenem četrtkovem predavanju, 2. julija, smo prisluhnili predavanju o pomenu in vrednosti 
ekološkega kmetovanja. Iztok Luskovič (Zavod 100% naravno Botanik) ter Urška Hojnik, kontrolorka 
ekološkega kmetovanja. 

Jože Brumen: Uporabnost čebeljih pridelkov 
Na 2. Zelenem četrtkovem popoldnevu smo gostili Jožeta Brumna, predsednika Čebelarskega društva 
Ormož, ki je tudi skrbnik našega čebelnjaka. Predstavil nam je različne čebelje pridelke, izpostavil 
njihove zdravilne učinke ter nam svetoval, kako jih pravilno uporabljati in shranjevati. Druženje smo 
nadgradili še s poučnim obiskom knjižničnega čebelnjaka, ki stoji v neposredni bližini terase. 

Lea Vidovič: Psihološki pomen barv in zvokov iz narave 
Lea Vidovič, magistrica psihologije, ki je zaposlena v Zdravstvenem domu Ormož, delo pa opravlja v 
Centru za krepitev zdravja, je 16. julija predavala o tem, kako barve in zvoki vplivajo na naše 
razpoloženje. Spoznali smo psihološki pomen barv in zvokov iz narave ter njihov vpliv na naše duševno 
zdravje. 

Maja Botolin Vaupotič: Čarobnejše kot njihova imena 
Na 4. Zelenem četrtkovem popoldnevu smo gostili Majo Botolin Vaupotič, profesorico biologije, ki je 
pripravila pregled zgodovine in načinov poimenovanj rastlin od antike skozi srednji vek do danes, od 
ljudskih do znanstvenih poimenovanj. Izvedeli smo veliko zanimivosti o povezavi rastlinskega 
poimenovanja z grško mitologijo ter o poimenovanju in razumevanju zdravilnosti rastlin na podlagi 
njihove podobnosti s človeškimi organi. 

Vlado Pušnik: Apiterapija 
Na 5. Zelenem četrtkovem popoldnevu smo imeli priložnost črpati znanje o zdravilnih učinkih čebel in 
njihovih raznolikih pridelkov od izkušenega čebelarja in vodilnega slovenskega apiterapevta, Vlada 
Pušnika, ki je vodja Sekcije apiterapevtov Slovenije pri Čebelarski zvezi društev Maribor. 

Kristjan Nedog: Psihično ravnovesje v negotovih časih 
Na 6. Zelenem četrtkovem popoldnevu smo se pogovarjali s psihiatrom Kristjanom Nedogom o 
psihičnem ravnovesju v negotovih časih. V življenju se soočamo z različnimi izzivi, težavami in s stresi, 
a izkušnja s koronavirusom in karanteno je prav posebna. Pogovarjali smo se o vplivih na posameznika 
in družbo, na duševno zdravje, čustvovanje in medsebojne odnose. Govorili smo tudi o vsakdanjih 
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soočanjih s strahovi in težavami, o sreči in izpopolnjujočem življenju ter o odnosih in celovitem 
psihofizičnem zdravju. 

     

     
Utrinki Četrtkovih zelenih popoldnevov na letni terasi. (Foto: Knjižnica Ormož) 

 

9.1.1.3. Domoznanski večeri 
Projekcija filma Tihi večeri 
30. januarja je v Beli dvorani Grajske pristave Ormož potekal ogled dokumentarno-igranega filma Tihi 
večeri. Film govori o življenju in delu našega rojaka Franca Ksavra Meška, osvetli njegovo življenjsko 
pot, literarno ustvarjanje in ljubezen do slovenskega naroda in besede. V dokumentarnem delu filma 
o Mešku spregovorijo tudi naši domačini. Projekcijo filma smo pospremili s pogovorom z režiserjem 
Davidom Sipošem. 

     
Ekipa ustvarjalcev dokumentarno-igranega filma Tihi večeri (Foto: Knjižnica Ormož) 

 

Odprtje razstave del Likovno-literarne kolonije Malek 2020 in peta postavitev Rastoče knjige Ormoža 
Rastoča knjiga Ormoža je del projekta Državnega sveta Slovenije, ki promovira kulturo, umetnost in 
znanost. Povezujemo se z JSKD OI Ormož in Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož, ki vsako leto izvedeta 
Likovno-literarno kolonijo Malek. V tem letu je bila posvečena domačinu Francu Ksavru Mešku. Odprtje 
razstave in peto postavitev Rastoče knjige Ormoža smo gostili 6. oktobra na vrtni terasi. V kulturnem 
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programu so se predstavili učenci Glasbene šole Ormož in literarni ustvarjalci kolonije, predstavili smo 
pa tudi Franca Ksavra Meška kot pomembnega rojaka. Govornici na dogodku sta bili podžupanja 
Občine Ormož, Irma Murad, in slavnostna govornica, dr. Etelka Korpič Horvat, ambasadorka društva 
Rastoča knjiga. Po končanem kulturnem programu je sledil ogled razstavljenih del v Beli dvorani 
Grajske pristave, kjer je bila tudi dodana nova grozdna jagoda simbolu ormoške rastoče knjige. 

9.1.1.4. Delavnice 
Delavnica polstenja 
V začetku leta smo 14. januarja spoznali vrednost ovčje volne in najstarejšo tehniko predelave volne 
za oblačila ali okrasne izdelke. Na delavnici polstenja smo se poigrali z raznobarvno volno in si pod 
mentorstvom Silve Kelemina ustvarili volnene izdelke. 

Kuharska delavnica z Alešem Žganjarjem, Zavod NA 
V sklopu Zelenih četrtkovih popoldnevov smo imeli tudi praktično delavnico. Gostili smo iskrenega 
gostinca Aleša Žganjarja iz Zavoda NA dobro hrano. Prikazal je postopke priprave vegetarijanskih jedi 
in sladic. Obiskovalci so hrano tudi pokušali. Podal je številne kuharske nasvete, ki nam bodo olajšali 
našo kuho. 

Vidrina učilnica v naravi 
Zadnji četrtek v avgustu smo za zaključek zelenih popoldnevov pripravili ekskurzijo v Krajinski park 
Goričko, kjer smo obiskali Vidrino učilnico v naravi. Spoznali smo vlogo vidre in bobra v vodnih 
ekosistemih in boju proti podnebnim spremembam. Z nami je bila Tatjana Gregorc iz Lutre, Inštituta 
za ohranjanje naravne dediščine. 

9.1.1.5. Srečanja študijskih krožkov 
Bralni klub Ormož 
Bralni klub Ormož ima 5 stalnih članic. V letu 2020 sta zaradi epidemije bili izvedeni dve srečanji (Pomen 
poezije Valentina Vodnika ter Kaj imata skupnega France Prešeren in Mimi Malenšek), obisk 
sosednjega bralnega kluba in ekskurzija vseh treh bralnih klubov na Koroško, kjer smo obiskali Knjižnico 
Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Meškovo bukvarno, Koroški pokrajinski muzej, rojstno hišo glasbenika 
Huga Wolfa, vas Sele in Meškov grob ter nato še Prežihovo bajto - spominski muzej Prežihovega 
Voranca. 

Bralni klub Središče ob Dravi 
Bralni klub v Središču ob Dravi nosi ime Dravulice in ima daljšo tradicijo. Člani bralnega kluba se 
srečujejo enkrat tedensko, praviloma ob sredah na izbrani lokaciji. Vodja bralne skupine je Zdenka B. 
Slavič. Od januarja do oktobra 2020 so se ob upoštevanju sprejetih ukrepov sestali kar 22-krat. 

Bralni klub Sveti Tomaž 
Bralni klub Sveti Tomaž ima 9 stalnih članov. Srečujejo se enkrat mesečno v Krajevni knjižnici Sveti 
Tomaž. Letos je srečanj zaradi spoštovanja ukrepov in odločitve posameznikov v zvezi z omejevanjem 
širjenja koronavirusa žal bilo veliko manj. Izvedenih je bilo pet srečanj. Poleg tega so se člani udeležili 
tudi več dogodkov ter skupne ekskurzije na Koroško, ko so obiskali kraje Franca Ksavra Meška. V času, 
ko druženje ni dovoljeno ali zaželeno, med člani bralnega kluba poteka elektronska korespondenca. 

9.1.1.6. Drugi dogodki za odrasle 
Slovenski kulturni praznik – Dan odprtih vrat s trobilnim kvintetom, projekcija fotografij in glasbeni 
nastop Matica Petka 
Praznovanje praznika smo pričeli s pozdravom Trobilnega kvinteta Ormož pod vodstvom Slavka Petka. 
Izpostavili smo knjige in dela Prešernovih nagrajencev ter nagrajencev Prešernovega sklada ter 
pripravili izbor del naših lokalnih avtorjev. Ves čas dogajanja so si obiskovalci lahko ogledovali 
projekcijo fotografij domačih fotografov - Valerije Novak, Davorina Bešvirja, Denisa Žurana in Lidije 
Vrankovečki. Za zaključek smo prisluhnili instrumentalnemu nastopu Matica Petka, dijaka celjske 
umetniške gimnazije, ki je igral na marimbo. 
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Dogodek ob slovenskem kulturnem prazniku, trobilni kvintet (levo) in 

Matic Petek (desno). (Foto: Knjižnica Ormož) 
 

Kviz št. 1 v knjižnici 
V soboto, 4. julija, smo v sodelovanju s QUIZ by Timon izvedli kviz v knjižnici. Kviz je pripravil Timon 
Grabovac. Prvi sklop je bil posvečen literaturi, drugi pa različnim področjem. V znanju se je pomerilo 
10 petčlanskih ekip. Slavila je ekipa Unterhund, ki je pravilno odgovorila na vsa vprašanja drugega 
sklopa. S knjižnimi nagradami in darilnimi boni za polletno članarino smo obdarili zmagovalno in 
predzadnjo ekipo ter ekipo, ki se je najbolj približala odgovoru na 0. vprašanje. 

Kviz št. 2 v knjižnici 
Tudi 2. kviz, ki smo ga ob upoštevanju ukrepov izvedli septembra, je bil dobro obiskan. Kviz je bil 
posvečen literaturi, zgodovini in umetnosti. Kviz je pripravil in vodil Timon Grabovac. Zasedba 
tekmovalcev je bila medgeneracijska. Zmagovalno in predzadnjo ekipo ter ekipo, ki je podala najbolj 
točen odgovor na nulto vprašanje, smo obdarili s knjižnimi nagradami. 

Le pogumno, le za nami - Teden splošnih knjižnic 
Teden splošnih knjižnic smo v letu 2020 obeležili virtualno, saj so ukrepi preprečevanja koronavirusa 
prepovedovali zbiranje in druženja. Tako smo bili aktivni na družbenih omrežjih, pripravili smo 
predstavitve vseh treh krajevnih knjižnic, posneli predstavitveni video osrednje knjižnice v Ormožu Le 
pogumno, le za nami in predstavili novo storitev - darilni bon za članarino. V predstavitvenem videu 
smo izpostavili pomen knjig, branja in knjižnic ter predstavili prostore knjižnice. 

 
Snemanje predstavitvenega videa Le pogumno, 

le za nami. (Foto: Knjižnica Ormož) 
 

Ta veseli dan kulture - Natečaj Zapleši s knjigo 
Da bi se veselega decembra 2020 spominjali po prav posebnem druženju, smo na Ta veseli dan kulture 
objavili natečaj Zapleši s knjigo! Fotografije in videoposnetke smo zbirali do 3. januarja 2021. Prispevke 
smo javno objavili januarja 2021 in jih simbolično nagradili. O plesu, knjigah in spominih na ormoško 
knjižnico smo poklepetali tudi z Juretom Mastenom, priznanim plesalcem iz Ormoža, in pogovor 
objavili na naših družbenih omrežjih. Tudi Jure je pripravil in nam podaril prav poseben ples s knjigo. 



   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2020 

47 

9.1.1.7. Dogodki spodbujanja branja 
Razstava Prešernovih nagrajencev in literarnih del domačih avtorjev 
Ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika smo pripravili razstavo Prešernovih nagrajencev in 
izpostavili dela naših lokalnih literarnih ustvarjalcev, ki s svojimi deli izkazujejo ljubezen do domačega 
kraja in besede. 

Razstava Življenje in delo Leonarda da Vincija 
Leta 2019 smo z razstavo obeležili 500-letnico smrti velikega genija, mojstra slikarstva in znanosti ter 
izumitelja, Leonarda da Vincija. Spomnili smo na njegove izume od padala do helikopterja, znamenita 
slikarska dela in prispevek k arhitekturi, medicini in znanosti. Zanimiva razstava je bila na ogled v 
razstavnih vitrinah v ormoški knjižnici do polovice maja 2020. 

Razstava o življenju in delu Stanka Vraza 
V razstavnih vitrinah smo na ogled postavili razstavo o delu in življenju pomembnega rojaka, Stanka 
Vraza, ki se je rodil 30. 6. 1810 v Cerovcu. Slovensko-hrvaški pesnik, pomemben pripadnik ilirskega 
gibanja, pripovednik, zbiralec ljudskih pesmi, književni kritik, potopisec, prevajalec in pisec člankov o 
jeziku in narodnih običajih, je s svojo pesniško nadarjenostjo poleg Prešerna v tistem času obetal 
največ. Ker se je preselil v Zagreb in začel izdajati pesmi v hrvaščini, je postal eden najpomembnejših 
romantičnih ustvarjalcev na Hrvaškem. 

S Planinskim društvom Maks Meško Ormož in Osnovno šolo Ivanjkovci smo pripravljali pohod k njegovi 
rojstni hiši v Cerovcu Stanka Vraza, a ga zaradi ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa nismo 
uspeli izvesti. 

Stanko Janežič - razstava ob 100-letnici rojstva 
V torek, 4. avgusta, je minilo 100 let od rojstva slovenskega ekumenskega teologa, pesnika in pisatelja 
Stanka Janežiča, ki je svojo življenjsko pot pričel v Pavlovskem Vrhu pri Sv. Miklavžu pri Ormožu. Je 
avtor, ki se je s ponosom spominjal svojih prleških korenin in se tako uveljavil kot avtor Slovenskih 
goric. Za časa svojega življenja je napisal kar 484 knjižnih del. Umrl je 10. septembra 2010 v Pavlovskem 
Vrhu. Ob 100. obletnici njegovega rojstva smo pripravili razstavo o njegovem življenju in delu. 

Dr. Stanko Cajnkar - razstava ob 120-letnici rojstva 
V novembru smo postavili tudi priložnostno razstavo ob obeležju 120. obletnice rojstva dr. Stanka 
Cajnkarja, duhovnika, dramatika, pisatelja, esejista in urednika, ki se je rodil 25. aprila 1900 v Savcih 
pri Svetem Tomažu. S poučevanjem, pisanjem ter politično dejavnostjo je pomembno prispeval k 
ureditvi odnosov med katoliško cerkvijo in socialistično družbo v Sloveniji. Leta 1939 je prejel 
Prešernovo literarno nagrado Mestne občine Ljubljana za dramo Potopljeni svet ter leta 1970 književno 
nagrado mesta Ljubljane in red zaslug za narod z zlato zvezdo. 

     
Utrinki razstav v vitrinah Knjižnice Ormož (Foto: Knjižnica Ormož) 

 

Radijska oddaja na Radiu Prlek 
Vsak prvi ponedeljek v mesecu pripravljamo radijsko oddajo Knjižarjenje, v kateri pripravimo novice o 
knjižničnih dogodkih, poslovanju knjižnice in poslušalstvo seznanimo z novostmi na knjižnih policah. 
Prav tako skrbno izberemo glasbene premore, s katerimi promoviramo izposojo zgoščenk s slovensko 
glasbo v knjižnici. 
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9.1.2. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 
Literarni večer predstavitev knjige Leva Detele - Disident 
V petek, 11. septembra, smo v sodelovanju z Občino Središče ob Dravi in KUD Prasila v Središču ob 
Dravi gostili Leva Detelo. V pogovoru s Heleno Srnec je predstavil svojo najnovejšo knjigo Disident,  
pregled njegovega ustvarjanja in življenja, ki je izšla pri založbi Kulturni center Maribor v zbirki Frontier. 
Z obiskovalci je delil svoje spomine na zgodnje otroštvo, preživeto v Središču ob Dravi, na travmatične 
izkušnje vojnega časa in družinskega življenja, ki so ga trajno zaznamovale, ter na bivanjske in 
ustvarjalne izzive njegove emigracije. Spoznali smo doprinos njegove literature k avstrijski in slovenski 
književnosti ter publicistiki in slišali, da verjame, da le s strpnostjo, z dialogom ter medsebojnim 
sprejemanjem drugačnosti lahko gradimo svet zaupanja in sodelovanja. 

V knjižnici se je od meseca marca do novembra izvajala Bralna značka za odrasle 2020. 

Skozi vse leto je v Središču ob Dravi potekal študijski krožek Bralni klub. Člani so se srečali 22-krat. 

9.1.3. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 
V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž sta bila v prvih mesecih leta, še pred epidemijo, izvedena 2 dogodka za 
odrasle, ki ju je skupaj obiskalo 160 obiskovalcev. 

Predstavitev humanitarne odprave na Madagaskar - Klara Rakuša 
17. februarja 2020 je domačinka Klara Rakuša v Kulturnem domu Sveti Tomaž obiskovalce v sliki in 
besedi popeljala na Madagaskar. Ob koncu študija dentalne medicine je tri mesece preživela na 
misijonu Matanga, kjer je nudila zobozdravstveno oskrbo domačinom. Spoznali so njeno delo in 
skromnega, iznajdljivega malgaškega človeka ter razmere, v katerih živi. 

     
Predstavitev humanitarne odprave na Madagaskar - Klara Rakuša. (Foto: Knjižnica Ormož) 

 

Literarni večer - Anica Štuhec 
V sredo, 4. marca 2020, so se v nabito polnem prostoru Krajevne knjižnice Sveti Tomaž srečali na 
literarnem večeru z gospo Anico Štuhec. Svojo drago Prlekijo obiskuje že 60 let. Predstavila je svojo 
prvo pesniško zbirko Iz mojega srca, ki jo je ob svojem 80. rojstnem dnevu poklonila bližnjim 
sorodnikom in prijateljem. Z gostjo se je pogovarjala Mateja Hržič. 

     
Literarni večer z Anico Štuhec ter glasbeni gosti. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž se je med mesecem marcem in decembrom izvajala bralna značka za 
odrasle. 

Člani bralnega kluba pri Svetem Tomažu so se srečali 5-krat. 

9.1.4. Dogodki za odrasle v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 
V Krajevni knjižnici Ivanjkovci se je med mesecem marcem in decembrom izvajala bralna značka za 
odrasle, ostalih dogodkov za odrasle zaradi koronakrize ni bilo. 

9.2. Prireditve namenjene otrokom in mladim 
Za mlade uporabnike knjižničnih storitev so bili načrtovani razni knjižnični dogodki, projekti in druge 
oblike aktivnosti, namenjene spodbujanju branja: predvsem pravljične urice, predstave in ustvarjalne 
delavnice. Ob zdravstvenih razmerah v državi in ob zapiranju šol je tudi knjižnica spomladi najprej 
zaprla svoja vrata, nato pa bila dostopna s prilagoditvami. Dogodke, namenjene otrokom in mladini, je 
v letu 2019 obiskalo 1.799 obiskovalcev, kar je v primerjavi z letom 2018 za 8 % manj. V letu 2020 je bil 
ta upad še toliko večji, saj je dogodke obiskalo 812 obiskovalcev. Tega leta ne moremo primerjati s 
prejšnjimi, saj je bilo v mnogočem popolnoma drugačno. 

Tabela 33: Pregled kulturnih prireditev za mlade. 

PRAVLJIČNE URE 
Število prireditev Število obiskovalcev 

2019 2020 INDEKS 2019 2020 INDEKS 

Pravljične urice v Ormožu 16 10 63 359 133 37 

Pravljične urice v KKS 9 3 33 96 19 20 

Pravljične urice v KKT 8 2 25 179 43 24 

Pravljične urice v KKI 9 2 22 176 22 13 

Projekt Deca fküp na knižni küp  - 10 - - 135 - 

Projekt Zelena knjižnica za otroke - 4 - - 60 - 

Predstave* – zunanji izvajalci 4 1 25 360 43 12 

Pravljične urice z uprizoritvami (izven) 5 4 80 342 242 71 

Potovanje v pravljični svet za učence 
posebnega programa 

8 2 25 63 22 35 

Delavnica LEGO zgodb 5 1 20 57 13 23 

Dogodki v soorganizaciji 1 1 100 167 80 48 

SKUPAJ  67 40 60 1.799 812 45 

9.2.1. Pravljične urice in drugi dogodki spodbujanja branja 
Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami in druge uprizoritvene oblike zgodb za otroke 
V letu 2020 smo v zimsko/pomladnih mesecih pripravili dve pravljični uri mesečno, torej vsak prvi in 
tretji četrtek v mesecu. V marcu smo že zaprli vrata in do poletnih mesecev nismo izvajali tovrstnih 
kulturnih prireditev. V tem času smo pripravili štiri virtualne pravljice, ki so dosegle širši krog gledalcev. 
V septembru smo ponovno pričeli s pravljičnimi uricami, ki smo jih izvajali vsak teden. A kmalu je bilo 
druženje onemogočeno in sredi oktobra smo odpovedali vse prireditve. Pripravili smo še zimsko 
virtualno pravljično urico v decembru. 

Pripravljenih je bilo 10 pravljičnih uric, od tega je eno izvedla prostovoljka iz OŠ Ormož (kot zvezdna 
vila Luna je nastopala Luna Iza Pučko), eno lutkovno pravljico je prostovoljno pripravila Ljuba Fišer, 
osemkrat pa zaposlene v osrednji in krajevnih knjižnicah. Otroci so vsakokrat v nadaljevanju lahko 
ustvarjali izdelke povezane z literarno vsebino, se igrali z didaktičnimi igračami, peli, se gibali, plesali, 
se preizkusili v igri vlog. 
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Pravljična ura z zvezdno vilo Luno (levo) in pravljična urica Mož s kratkimi lasmi. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Zelena knjižnica za otroke 
V okviru projekta Zelena knjižnica za otroke smo v januarju v vseh enotah pripravili pravljično urico z 
zeliščarjem Iztokom Luskovičem. Otroci so skozi zgodbo in ob razlagi spoznavali zelišča in okušali 
zeliščni čaj. 

     
Pravljična urica Zelišča male čarovnice z zeliščarjem Iztokom Luskovičem (Foto: Knjižnica Ormož) 

Virtualne pravljične urice 
V času, ko fizična prisotnost obiskovalcev na dogodkih v knjižničnih prostorih ni bila možna, smo 
pripravili 5 virtualnih pravljičnih uric. Prikazano število ogledov posamezne pravljične ure smo 
zabeležili na dan 17. 1. 2021. Vseh ogledov je bilo 2.592. Pri snemanju in obdelavi virtualnih pravljic so 
nam pomagali zunanji izvajalci (Marko Viher, Bojan Hebar in Denis Žuran). 

     
Virtualna pravljica Špelca (Pravljica iz domačega vrta) in 

virtualna pravljica Zavetje. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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Tabela 34: Pregled virtualnih pravljičnih uric. 

Datum objave virtualne pravljične urice Naslov 
Število ogledov 

(na dan 17. 1. 2021) 

2. april 2020 Nevidna nit 776 

15. april 2020 Špelca 723 

11. maj 2020 Petelinček prebudi upanje 314 

2. junij 2020 Pikina skrivnost 279 

22. december 2020 Zavetje 500 

 SKUPAJ OGLEDOV 2.592 

Projekt Deca fküp na knižni küp 
Med 17. in 28. 8. smo na letni terasi knjižnice pripravili aktivnosti za otroke. Vsak dan smo se družili 
med 10. in 12. uro. Pripravili smo plesno-pravljične urice in pravljično gibalno urico, kamišibaj 
predstave, gusarski dan, tujejezične dneve in iskanje zaklada. Otroci so spoznavali prleške besede, se 
učili o čebelah, raziskovali knjižnični vrt in tudi notranjost knjižnice ter delali poskuse z barvami. V 
desetih dneh nas je obiskalo 135 otrok skupaj z odraslimi spremljevalci. 

     

     
Utrinki poletnih druženj Deca fküp na knižni küp (Foto: Knjižnica Ormož) 

Predstave zunanjih izvajalcev 
Otrokom smo pravljice približali tudi z uprizoritvami zunanjih izvajalcev. Ob slovenskem kulturnem 
prazniku smo gostili avtorico knjige Medvedek peče slovensko potico, Tino Orter. Po predstavitvi knjige 
so družine lahko prisluhnile glasbenim nastopom na oddelku za odrasle ali se družile na otroškem 
oddelku. 

Predstave z uprizoritvami izven knjižnice 
Knjižničarki in prostovoljka smo izvedli tudi več pravljičnih uric z uprizoritvami izven knjižnice, in sicer 
dvakrat v Vrtcu Velika Nedelja (Darilo in O dečku, ki je pisal pesmi) ter ob zaključku bralne značke na 
OŠ Velika Nedelja in OŠ Podgorci (kamišibaj predstave). 
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Potovanje v pravljični svet za učence posebnega programa 
V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Potovanje v pravljični svet. Za učence posebnega 
programa OŠ Stanka Vraza smo lahko pripravili 2 srečanji, obogateni z različnimi dejavnostmi. Srečanji 
smo zaključili s pogostitvijo, saj smo dobili podarjena sredstva s strani obiskovalke, ki je opazila naše 
delo in želela postati »skrita darovalka«. 

 
Potovanje v pravljični svet za učence posebnega programa. (Foto: Knjižnica Ormož) 

Delavnica LEGO zgodb 

V zimskih počitnicah smo v osrednji knjižnici izvedli delavnico LEGO zgodbe. Otroci so prisluhnili 
odlomku iz knjige, nato na ploščah sestavili prizore oziroma nadaljevanje zgodbe ter jih fotografirali s 
pomočjo tablic. Fotografije so preoblikovali tako, da so dobili obliko stripa. Na ta način so lahko sestavili 
svoje zgodbe. Delavnice se je udeležilo 13 otrok. 

Dogodki v soorganizaciji in z drugimi izvajalci: 
Rožmarinkin festival 
Naša prisotnost na Rožmarinkinem festivalu se nam je zdela pomembna tudi v letu 2020, saj smo lahko 
po spomladanski zaprtosti družine zopet opozorili nase. Na prireditvi je bilo okrog 80 udeležencev. 

9.2.2. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi 
Pravljične ure so potekale drugo sredo v mesecu ob 17. uri. Izvedene so bile 4 pravljične ure (3 redne 
in ena v okviru projekta Zelena knjižnica za otroke). 

Vsebine pravljičnih uric so bile prilagojene letnim časom, uporabljene so bile različne metode 
podajanja, kot so avdio-vizualna tehnika, lutke, glasbila in pripovedovanje. Po vsaki pravljični urici je 
sledila ustvarjalna delavnica. 

     
Pravljične urice v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi. (Foto: Knjižnica Ormož) 
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9.2.3. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 
V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž so bile v letu 2020 izvedene tri pravljične urice v prostorih knjižnice, v 
času epidemije pa so si lahko otroci tekom leta ogledali še pet virtualnih pravljic. 
V januarju smo v novo leto stopili s pravljico Zelišča male čarovnice, ki smo jo pripravili z zeliščarjem 
Iztokom Luskovičem in jo izvedli v okviru projekta Zelena knjižnica za otroke. Na pravljični urici smo se 
srečali še v februarju in septembru ter ju popestrili z lutkami, risbami in ustvarjalnimi delavnicami. 
Pravljične urice so bile tretjo sredo v mesecu. Skupno se jih je udeležilo 61 obiskovalcev. 

9.2.4. Pravljične urice v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 
V Krajevni knjižnici Ivanjkovci so bile v letu 2020 izvedene 3 pravljične urice, od tega 2 redni in ena v 
okviru projekta Zelena knjižnica za otroke. Izvajale so se vsak drugi torek v mesecu. Otroci so lahko 
prisluhnili različnim knjižničarkam in njihovim interpretacijam pravljic, tudi lutkovnim predstavam (s 
prostovoljko Ljubo Fišer), ter nato aktivno sodelovali v ustvarjalnih delavnicah, ki so jih pripravile 
knjižničarke. 

     
Pravljične urice v Krajevni knjižnici Ivanjkovci. (Foto: Knjižnica Ormož) 

9.3. Projekti spodbujanja branja in drugi projekti za odrasle uporabnike 
Na oddelku za odrasle knjižnice so potekali naslednji projekti: 

Bralna značka za odrasle 
Projekt se izvaja v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, kjer vsakoletno pripravijo temo bralne 
značke ter bralni seznam, katerega v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož po potrebi in željah 
prilagodimo, še zlasti z avtorji iz domačega okolja, če je le možno. Tokrat je potekala že petnajsto leto 
zapored. Bralno značko za odrasle 2020 je zaključilo 32 bralcev. Žal smo se v letu 2020 morali 
odpovedati tradicionalni decembrski zaključni prireditvi, vse sodelujoče pa smo obdarili. Najbolje 
ocenjene knjige so bile Japonski ljubimec Isabel Allende, Kurent Liljane Klemenčič in Belo se pere na 
devetdeset Bronje Žakelj. 

Aktivnosti v Centru starejših občanov Ormož 
V Centru starejših občanov Ormož že vrsto let deluje skupina Junaki. Tri voditeljice se z veseljem 
srečujejo z ljudmi, ki nosijo tako zanimive življenjske zgodbe in jih občasno, po navdihu, tudi z njimi 
delijo. Voditeljica iz knjižnice je v letu 2020 vodila eno srečanje v januarju, saj zaradi epidemioloških in 
zdravstvenih razmer druženja niso bila mogoča. 

Poletno branje 
Kaj vzeti v roke čez poletje, je eno najbolj perečih vprašanj, ki mučijo naše bralce v vročih poletnih 
dneh. Da jim olajšamo izbiro, se knjižničarji vsako leto potrudimo s posebnim izborom kvalitetnih in 
privlačnih knjig, tudi DVD-jev in ostalega gradiva za vse okuse. Tako smo za čez poletje pripravili opise 
priporočenega gradiva, od splošnih romanov v slovenskem jeziku in tujih jezikih do biografij, kriminalk, 
poezije in strokovnih del. 
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Študijski krožki 
Na področje razvijanja bralne kulture in njenega pomena za osebni in družbeni uspeh sodi tudi 
vseživljenjsko učenje, ki ga razvijamo v obliki študijskih krožkov. V letu 2020 je knjižnica izvedla dva 
študijska krožka (Bralni klub v Središču ob Dravi in Bralni klub pri Svetem Tomažu), ki sta ju 
sofinancirala Andragoški center Slovenije oz. Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. 

Zelena knjižnica 
Ormoška knjižnica je po preselitvi v energetsko prenovljene prostore s pripadajočimi zelenimi 
površinami postala okolju prijazna, zelena knjižnica. Z razvojem programa Zelene knjižnice utira v 
Sloveniji pionirsko pot in sledi svetovnemu knjižničarskemu trendu ekološkega ozaveščanja, ki ga 
spodbuja tudi Mednarodno knjižničarsko združenje IFLA. Še vedno trajnostno urejamo zeleno okolico, 
iz lastnih zelišč pripravljamo čajne mešanice, ki služijo prepoznavnosti domačih avtorjev in promociji 
knjižnice, stiskamo naravni grozdni sok, nudimo prostor za rekreacijo Šoli zdravja ter nadaljujemo z 
izvajanjem programa Četrtkovi zeleni popoldnevi. Ohranjamo stike z zelenimi knjižnicami iz sosednje 
Hrvaške in delujemo na mednarodni ravni. 

Razstave 
Za namene spodbujanja branja in promocije kvalitetne literature pripravljamo tematske razstave, a v 
poročilu ne navajamo podatka o številu obiskovalcev, ki si jih ogledajo. V letu 2020 smo v razstavnih 
vitrinah pripravili razstave, posvečene pomembnim osebnostim, in sicer: Leonardo da Vinci, Stanko 
Vraz, Stanko Janežič in Stanko Cajnkar. 

Redno pripravljamo razstave novo izdanih ali novo nabavljenih knjig s področja leposlovja ali stroke. 
Te promoviramo tudi s pošiljanjem mesečnih elektronskih sporočil, z objavo na spletni strani ter s 
predstavitvijo v radijski oddaji. Obiskovalce knjižnice informiramo tudi o pomembnih dogodkih. Na 
policah izpostavljamo nagrajene knjige in njihove avtorje, z izborom literature in besedilnimi zapisi 
opozarjamo na pomembne obletnice rojstev, smrti in kulturno-zgodovinskih dogodkov, pripravimo 
izbor literature za maturo in Cankarjeva tekmovanja. 

Šola zdravja Ormož – Knjiga 
V vseh letnih časih se vsako jutro zbere skupina Šola zdravja Ormož, ki na vrtni terasi ormoške knjižnice 
izvede 35 minut trajajočo jutranjo vadbo. 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. Po telovadbi se pogosto zadržijo še v knjižnici ob druženju ter iskanju zanimivega branja. 
V letu 2020 je njihovo aktivnost zaznamovala zdravstvena situacija. Zaradi razglašene epidemije 
koronavirusa je druženje in razgibavanje potekalo ob upoštevanju sprejetih ukrepov, v obdobjih od 
marca do maja in od oktobra do decembra je pa druženje bilo prepovedano. 

9.4. Projekti spodbujanja branja za mlade uporabnike 
Izvajali so se naslednji projekti namenjeni širjenju bralne kulture otrok in mladih: 

Rastem s knjigo 
V posameznem šolskem letu vsi sedmošolci in 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+ in predstavimo Digitalno knjižnico Slovenije. Poudarjamo pomen branja leposlovja in učencem 
predstavimo avtorje knjig, ki jih dobijo v dar. V šolskem letu 2019/2020 je bila za osnovnošolce izbrana 
knjiga avtorice Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor, za dijake pa knjiga Cvetke Sokolov V napačni 
zgodbi. 

Večina učencev nas je obiskala že v začetku šolskega leta, od septembra do decembra 2019. V letu 
2020 so nas obiskale 3 skupine učencev iz dveh osnovnih šol. Z OŠ Miklavž pri Ormožu in z Gimnazijo 
Ormož smo imeli dogovorjene obiske, vendar ob zaprtju šol tega nismo mogli izvesti. Podobno je bilo 
tudi v jesenskem času. 
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Pikina bralna značka 
Pikina bralna značka, katere nosilka je Knjižnica Velenje, je namenjena osnovnošolskim otrokom prvih 
dveh triad, a smo prilagodili sezname in v Pikino bralno značko vključili tudi predšolske otroke. Knjižnica 
Velenje vsako leto priskrbi zloženke, beležke, priznanja v obliki medalj in plakate. 

V projektu je v letu 2020 sodelovalo 44 otrok, od tega 25 (15 iz vrtčevske skupine) v knjižnici v Ormožu, 
3 v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi, 12 v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, 4 v Krajevni knjižnici 
Ivanjkovci. Hrvaški bralci v tem letu niso sodelovali. 

Prireditve ob zaključku Pikine bralne značke s podelitvijo priznanj nismo mogli izvesti. Nagrade in 
priznanja so sodelujoči prejeli ob posameznih obiskih knjižnice. 

Detektiv Knjižko in Moja najljubša knjiga 
Knjižna uganka je namenjena otrokom od 3. do 8. leta starosti. Vsak mesec pripravimo vprašanje, ki se 
nanaša na letni čas, na vsebino določene knjige ali namiguje na naslov knjige, ki jo želimo izpostaviti. 
Otroci s starši izpolnijo vprašalnik in ga oddajo v škatlo. 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. 

Pri Detektivu Knjižku in Moji najljubši knjigi je v Ormožu sodelovalo 108 otrok, pri Detektivu Knjižku v 
Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 71 otrok, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci 66 in 30 v Krajevni knjižnici 
Središče ob Dravi. 

Bralni nahrbtnik 
Bralni nahrbtnik je projekt družinskega branja, v katerem sodelujejo starši skupaj s svojimi otroki. V 
vsakem nahrbtniku so slikanice, poučna knjiga, knjiga za mladino, bralni dnevnik in plišasta igrača. V 
bralni dnevnik zabeležijo svoja doživetja in vtise. V osrednji knjižnici je bilo na voljo 8 nahrbtnikov, v 
Krajevni knjižnici Središče ob Dravi in Krajevni knjižnici Sveti Tomaž 3 nahrbtniki ter v Krajevni knjižnici 
Ivanjkovci 2 nahrbtnika. 

Inkluzija v delovno okolje 
V sodelovanju z OŠ Stanka Vraza nadaljujemo z izvajanjem projekta Inkluzija v delovno okolje, ki ga 
pripravlja in vodi knjižničarka z mladinskega oddelka. V šolskem letu 2019/2020 je v projekt bil vključen 
en učenec posebnega programa, ki je v letu 2020 knjižnico obiskal dvakrat. Po svojih zmožnostih je 
pomagal knjižničarki pri pospravljanju knjig in drugih lažjih knjižničarskih opravilih ter se tako navajali 
na samostojnost. 

Program dodatnega usposabljanja (nosilec projekta OŠ Stanka Vraza) 
Knjižnica se je kot izvajalec vključila v projekt Program dodatnega usposabljanja, katerega nosilec je OŠ 
Stanka Vraza in je namenjen usposabljanju učencev s posebnimi potrebami. Knjižnica je vključena v 
modul, ki predvideva spoznavanje knjižničnih storitev. Učenec je v knjižnici dobil mentorja, s pomočjo 
katerega je spoznaval delo knjižničarja in se tako postopoma vključeval v dodatno usposabljanje 
odraslih. V knjižnico je učenec prišel trikrat in se po svojih zmožnostih izobraževal eno uro. 

Tabela 35: Projekti za otroke in mladino. 

PROJEKTI ZA MLADE V KNJIŽNICI 
Število obiskovalcev 

2019 2020 INDEKS 

Rastem s knjigo za osnovnošolce – 7. razred  89 64 72 

Rastem s knjigo za srednješolce – 1. letnik  23 - - 

Pikina bralna značka 85 44 52 

Detektiv Knjižko in Moja najljubša knjiga 624 275 44 

Bralni nahrbtnik 19 5 26 

Inkluzija v delovno okolje – 1 učenec (2 obiska v letu 2020) 15 2 13 

Program dodatnega usposabljanja za učenca OŠ Stanka Vraza  3 3 100 

Poletni bralni izziv 50 36 72 

SKUPAJ 908 429 47 



   Letno poročilo Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2020 

56 

Nacionalni mesec skupnega branja 
Projekt krepi prepoznavanje pomena bralne pismenosti in bralne kulture vseh prebivalcev v Sloveniji, 
v slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. Dogodke, ki sovpadajo s časom trajanja 
Nacionalnega mesca skupnega branja vpišemo v sezname na spletni strani NMSB. Leta 2020 smo 
vključili dogodke oziroma projekte: Poletni bralni izziv (1. 7. do 9. 10. 2020), prvo pravljično uro v 
šolskem letu 2020/21 (10. 9. 2020) in zaključek Pikine BZ (5. 10. 2020). 

Poletni bralni izziv 
Poletni bralni izziv je namenjen predšolskim ali osnovnošolskim otrokom, ki 15 dni po 15 minut dnevno 
poslušajo odrasle, ki jim glasno berejo oziroma osnovnošolci berejo nekomu 15 dni po 15 minut 
dnevno. V zloženke vpišejo naslov prebranega in datum. V knjižnici zberejo dva žiga ob dveh izposojah 
med poletnimi počitnicami. Trajanje bralnega izziva je potekalo do oktobra, ko se zaključi tudi Teden 
otroka. V Ormožu je bralne mapice oddalo 16 otrok, v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž prav tako 16, v 
Središču ob Dravi nihče, v Ivanjkovcih 4. Vsi sodelujoči so dobili tudi nagrado po izbiri – nahrbtno vrečo 
z logotipom knjižnice ali knjigo. 

9.5. Bibliopedagoške ure 
Za vnaprej najavljene skupine so, po dogovoru, strokovni delavci pripravljali in izvajali bibliopedagoške 
ure. Največ so se jih udeleževali predšolski otroci in učenci osnovnih šol. 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. 

V letu 2020 ni bilo najavljenih skupin odraslih, ki bi vodeno spoznavali knjižnico, njeno dejavnost, 
projekte in organiziranost ter se usposabljali za uporabo knjižničnih storitev. 

Tabela 36: Bibliopedagoške ure v letu 2020. 

BIBLIOPEDAGOŠKE URE 
Število skupin Število obiskovalcev 

2019 2020 INDEKS 2019 2020 INDEKS 

Skupine otrok v osrednji knjižnici 24 9 38 621 160 26 

Projekt Skuhaj si pravljico  6 4 67 186 76 41 

Skupine otrok – KK Sveti Tomaž 8 5 63 181 96 53 

Skupine otrok – KK Središče ob Dravi 2 - - 32 - - 

Skupine otrok – KK Ivanjkovci 20 4 20 313 51 16 

Klanec 2 - - 53 - - 

Bibliopedagoške ure v vrtcih in šolah 41 7 17 771 169 22 

Biblioped. ure v vrtcih in šolah – KK Sv. Tomaž 6 4 67 94 57 61 

ZOOM literarna delavnica z OŠ Miklavž pri Ormožu - 1 - - 8 - 

Nenajavljene skupine otrok v knjižnici  10 7 70 191 108 57 

Knjižnična informacijska znanja 1 1 100 22 23 105 

SKUPAJ 128 42 33 2.576 748 29 
 

Bibliopedagoške ure v prostorih knjižnice 
Osrednjo knjižnico in krajevne knjižnice je po vnaprej najavljenem obisku in dogovorjenem programu 
obiskalo 22 skupin otrok in mladostnikov. Knjižnico smo predstavili tudi 7 skupinam otrok, ki se za obisk 
in program niso vnaprej dogovorile; tem se je nudila pomoč pri iskanju knjig na določeno temo. 

Bibliopedagoške ure v osrednji knjižnici je v letu 2020 obiskalo 9 najavljenih skupin iz Vrtca Ormož in 
osnovnih šol iz Ormoža, Miklavža pri Ormožu in Koga, to je 160 otrok z njihovimi spremljevalci. Skupini 
učencev OŠ dr. Ljudevita Pivka smo predstavili prostore knjižnice, zunanjo teraso z zeliščnim vrtom in 
jih popeljali tudi na ogled mesta Ormož. 

Krajevno knjižnico Ivanjkovci so mesečno obiskale ponavadi tri skupine iz vrtca z vzgojiteljicami. Otroci 
so tako spoznavali prostore knjižnice, knjige, prisluhnili pravljici, ustvarjali ter si izposodili knjige, ki so 
jih nato prebirali v igralnici. Skupno so knjižnico obiskale 4 skupine z 51 obiskovalci. 
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Krajevno knjižnico Sveti Tomaž je v okviru bibliopedagoških ur obiskalo 5 skupin iz Vrtca pri OŠ Sveti 
Tomaž, kar skupno znese 96 otrok in njihovih spremljevalcev. Knjižnico so obiskali otroci starejših 
skupin v okviru slovenskega kulturnega praznika in Tedna otroka. 

Projekt Skuhaj si pravljico 
Nekajkrat letno po dogovoru prihajajo v knjižnico skupine iz Vrtca Ormož. Za otroke, ki so rojstni dan 
praznovali v preteklih mesecih, izvede knjižničarka pravljično uro. Skozi posebno obliko 
bibliopedagoških ur otroci spoznavajo pravila obnašanja v knjižnici, se seznanijo z odgovornim 
ravnanjem s knjigo in spoznajo ureditev knjižnice. Ob pravljici spoznavajo vsa področja dejavnosti iz 
kurikuluma za vrtce: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. V letu 2020 so knjižnico 
obiskale 4 skupine oziroma 76 otrok. 

Bibliopedagoške ure, izvajane izven prostorov (v vrtcih in šolah) 
Strokovne delavke so tekom leta obiskovale naslednje vrtce: Vrtec Velika Nedelja, Vrtec Podgorci in 
Vrtec Sveti Tomaž ter tako s pomočjo knjig, revij, učnih listov, lutk, vabil na prireditve za otroke itd. 
promovirale knjižnico pri najmlajših obiskovalcih knjižnice. 

Obiskali smo tudi Osnovno šolo OŠ Miklavž pri Ormožu in spodbujali branje učencev od 6. do 8. razreda 
v Trenutkih za odklop. Povabljeni smo bili tudi na čajanko ob knjigah. Izven prostorov knjižnice je bilo 
izvedenih skupno 11 bibliopedagoških ur za 226 predšolskih in osnovnošolskih otrok s spremljevalci. 

ZOOM literarna delavnica z OŠ Miklavž pri Ormožu 
Na pobudo Osnovne šole Miklavž pri Ormožu smo pripravili literarno delavnico za motiviranje in 
vrednotenje literarnega ustvarjanja starejših učencev. Spoznali smo tehnike in vaje spodbujanja 
procesa ustvarjalnega pisanja, postopke individualnega vrednotenja ter opravili refleksijo delavnice. 

Knjižnična informacijska znanja (KIZ) 
Knjižnična informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na 
uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. V januarju 2020 so nas obiskali dijaki 1. 
letnika predšolske vzgoje iz Gimnazije Ormož. 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 ugotovijo, da pri raziskovanju 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. Dijaki so samostojno iskali podatke o tem, zakaj je branje pomembno in kako se 
razlikuje branje tiskanih virov od branja preko elektronskih naprav. Knjižnico je v okviru KIZ obiskalo 23 
dijakov. 
 
 
 

10. KNJIŽNICA V SPLETNEM OKOLJU 
Posodobitev strojne in programske opreme na računalnikih za zaposlene in uporabnike 

V letu 2020 je bila nadgrajena večina računalnikov v osrednji in krajevnih knjižnicah. Z vgraditvijo hitrih 
SSD diskov smo lahko zastareli operacijski sistem Windows 7 zamenjali za novejšega Windows 10. Z 
nakupom novih brezžičnih usmerjevalnikov je knjižnica izboljšala svoje brezžično omrežje, ki prav tako 
ni več zadovoljevalo potreb uporabnikov kot tudi izvajanja vedno pogostejših videokonferenc, preko 
katerih je v letu 2020 potekala večina izobraževanj zaposlenih kot tudi raznih sestankov. Za omenjene 
vpeljane nujne aktivnosti, je bil nabavljen novi prenosni računalnik, starega smo namreč morali 
uporabljati za potrebe delovanja mobilnega izposojevalnega mesta v Krajevni knjižnici Središče ob 
Dravi, ki je bilo vzpostavljeno v šolski avli. K promociji številnih knjižničnih aktivnosti na družbenih 
omrežjih kot tudi snemanju pogovorov za radijsko oddajo je pripomogel novo nabavljeni mobilni 
telefon. 
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Spletna stran 

V okviru Kataloga informacij javnega značaja knjižnica na svoji spletni strani objavlja vse zakonsko 
predpisane dokumente. Na spletni strani obvešča uporabnike o vseh novostih v poslovanju, knjižničnih 
novitetah in dogodkih. Število obiskov spletne strani se je z 31.928 ogledov v letu 2019 povišalo na 
39.621 ogledov, to je za 24,1 %. Kar 30,6 % obiskovalcev je dobilo želeno informacijo že na vstopni 
strani, brez potrebe po ogledu podstrani. Iz tega lahko sklepamo, da so obiskovalci iskali predvsem 
aktualna obvestila knjižnice in obvestila o dogodkih za odrasle in mladino. 

Obisk ostalih podstrani je tako manjši, med njimi pa izstopajo obiski podstrani s prireditvami za odrasle 
(3,8 %), kontaktnimi naslovi zaposlenih (3,4 %), izbranimi knjižničnimi novostmi (3,4 %), navodili za 
uporabo Biblosa (1,8 %), seznam mesečnih knjižničnih novosti (1,6 %) in navodila za uporabo COBISS+ 
(Moja knjižnica). Videti je, da uporabniki spremljajo izpostavljene knjižnične novitete, ki jih s krajšimi 
opisi knjižničarji pripravimo dvakrat mesečno, prav tako spremljajo celoten seznam novih gradiv, ki jih 
je knjižnica nabavila v tekočem mescu. 

Sistem za masovno e-poštno obveščanje 

Knjižnica ima vzpostavljen sistem za masovno e-poštno obveščanje ponudnika MailChimp. Gre za 
avtomatiziran sistem, preko katerega se uporabniki sami prijavijo na knjižnične novice, njihovi osebni 
podatki pa so varovani v skladu z zahtevami GDPR. Knjižnica svoje naročnike obvešča o vseh prireditvah 
tako za otroke kot odrasle ter splošnih informacijah, kot so odpiralni časi, mesečni napovedniki 
dogodkov in seznami novih knjižničnih gradiv. Na obveščanje je trenutno naročenih 275 fizičnih in 36 
pravnih oseb. V letu 2020 smo poslali 154 obvestil, delež uporabnikov, ki na obvestilo kliknejo in si ga 
s tem ogledajo, pa se v povprečju giblje nad 30 %. 

Promocija dogodkov na portalih 

Dogodki so promovirani še na portalih Google MyBusiness (63 objav), Napovednik.com (25 objav), 
Kamra (17 objav), prireditvenik Štajerskega tednika (18 objav), Prlekija-on.net (28 objav), prav tako pa 
se tiste najpomembnejše objavi še na spletni strani občine Ormož (9 objav). 

Družbena omrežja 

Uporabnike nagovarjamo tudi preko družbenih omrežij Facebook in Instagram. Na Instagramu je 
knjižnica tekom leta objavila 146 objav, v povprečju tri na teden, konec leta pa je njenim objavam 
sledilo 465 sledilcev. Na družbenem omrežju Facebook se objavljajo vsi prihajajoči dogodki, fotografije 
preteklih dogodkov, aktualna obvestila, novosti, knjižne novitete, članki, YouTube posnetki. Konec leta 
je objave spremljalo 1.230 sledilcev, 257 več kot v letu 2019. Družbena omrežja postajajo vse 
pomembnejši medij obveščanja bralcev in obiskovalcev knjižnice, saj je dostop do informacij hiter in 
ažuren, hkrati pa z všečkanjem, komentiranjem in deljenjem objav dobimo povratne informacije naših 
obiskovalcev. Nekatere objave so dosegle tudi več kot 3.000 Facebook uporabnikov. 

YouTube 

V letu 2020 je knjižnica ustvarila svoj YouTube kanal, na katerega so se uporabniki dobro odzvali. 
Objavljenih je bilo 7 videoposnetkov, ki so skupno imeli 4.394 ogledov. 

KTV in Radio Prlek 

Knjižnica sodeluje in objavlja informacije o svojem delovanju tudi na Kabelski televiziji Ormož. 
Objavljenih je bilo 27 dogodkov, KTV Ormož pa redno spremlja in uvršča knjižnične dogodke tudi v svoj 
redni program. 

Redno sodelujemo še z Radiom Prlek. V letu 2020 smo pričeli pripravljati radijsko oddajo o knjižnih 
novostih ter dogajanju v knjižnici Knjižarjenje, ki se ji lahko prisluhne vsak prvi ponedeljek v mesecu. 
Predvajanih je bilo 10 oddaj. Radio Prlek v sodelovanju s knjižnico pripravlja še oddajo Knjigo na srce, 
besedo v usta, ki je namenjena osveščanju o kakovosti branja ter bralni pismenosti in je predvajana 
vsak dan od ponedeljka do nedelje. 
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Dostop do elektronskih informacijskih virov 

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

Knjižnica omogoča tudi dostop do elektronske zbirke PressReader, ki prinaša tekoče izdaje več kot 
6.000 nacionalnih, regionalnih in lokalnih časnikov in revij iz več kot 100 držav in v več kot 60 jezikov. 
Izmed slovenskih časopisov so na voljo: Dnevnik, Nedeljski dnevnik in Potovanja. 

Storitev Moja knjižnica (COBISS+) in mCOBISS 

Storitev Moja knjižnica je spletni servis COBISS+, ki članom omogoča pregled izposojenega gradiva, 
podaljšanje roka izposoje gradiva, rezervacijo gradiva, pregled morebitnih neporavnanih dolgov, 
zgodovino izposojenega gradiva, prejemanja raznih obvestil v zvezi z gradivom na e-naslov ali SMS. 
Mobilnim napravam je prilagojena aplikacija mCOBISS. 

Tabela 37: Uporaba storitve COBISS+ (Moja knjižnica) in mCOBISS. 

 2019 2020 INDEKS 

Podaljšanje gradiva: 38.277 31.942 83 

 - COBISS+ in mCOBISS 7.927 6.622 84 

 - fizično 30.350 25.320 83 

Rezervacije gradiva: 5.513 7.543 137 

 - COBISS+ in mCOBISS 1.744 2.606 149 

 - fizično 3.769 4.937 131 
 

Viden je opazen porast rezervacij gradiva, saj so ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa članom 
po ponovnem odprtju knjižnice v maju dovoljevali le prevzem predhodno naročenega gradiva. Prav 
tako je število rezervacij ponovno močno naraslo ob uvedbi brezstične izposoje zadnji teden oktobra. 

Poleg naročanja in podaljševanja gradiva je za člane koristna tudi možnost prejemanja obvestil o 
skorajšnjem poteku roka izposoje, skorajšnjem prejemu opomina in obvestilo o prispelem 
rezerviranem gradivu. Proti koncu leta je knjižnica uvedla tudi možnost spletnega plačila terjatev, ki 
članom omogoča, da svoje terjatve poravnajo preko spleta. Plačilo je možno opraviti s plačilno kartico, 
mobilnim plačilom ali spletno banko. Porast uporabe naštetih storitev ima za knjižnico in člane 
pozitivne učinke: člani pravočasno vračajo izposojeno gradivo, manj je opominov, vnaprejšnje 
rezerviranje gradiva omogoča hitrejšo obdelavo in prevzem, o katerem je član tudi samodejno 
obveščen. 

Izposoja elektronskih knjig 

V knjižnici je za izposojo bralcem namenjenih tudi pet bralnikov, na katerih si lahko člani knjižnice 
izposodijo elektronske knjige iz sistema Biblos, prvega slovenskega spletnega servisa za izposojo e-
knjig. E-knjige lahko člani prebirajo tudi na svojih prenosnih napravah (bralnikih, pametnih telefonih, 
tablicah, prenosnikih in osebnih računalnikih).  
 
 

11. KNJIŽNIČNA OPREMA 
Osrednja knjižnica je za nakup opreme v letu 2020 načrtovala nameniti 6.800 EUR. Porabljenih je bilo 
6.054 EUR. Od občin ustanoviteljic je v letu 2020 za investicije prejela 4.242 EUR: 

- 777 EUR je bilo namenjenih za računalniško opremo v osrednji knjižnici. Iz naslova teh sredstev 
smo nabavili en prenosni računalnik s programsko opremo. Planiran je bil še en prenosni 
računalnik, katerega nakup bi se sofinanciral s sredstvi Ministrstva za kulturo IKT, vendar razpisa za 
sofinanciranje nakupa IKT v splošnih knjižnica ministrstvo ni objavilo. 

- 5.277 EUR je bilo namenjeno nakupu ostale opreme za osrednjo knjižnico (roloji in senčila, 
predalčniki za novitete, dva pisarniška stola …). Med opremo je tudi zajet digitalni fotoaparat, ki je 
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delno financiran s projektom Erasmus+, delno smo pa nakup krili iz lastnih sredstev. Od občin 
ustanoviteljic smo za nakup ostale opreme prejeli 3.566,45 EUR, razlika je krita iz lastnih sredstev. 

- V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž smo v okviru investicij prejeli 886 EUR, in sicer 394 EUR za planirano 
računalniško opremo - tiskalnik nalepk. Za investicijsko vzdrževanje je bilo dodatno sofinancirano 
s strani Občine Sveti Tomaž pleskanje krajevne knjižnice v znesku 492 EUR. 

 

Nabavil se je tudi načrtovani in drugi drobni inventar, potreben za delovanje knjižnice. Vrednost tega 
je bila 5.239,41 EUR, kar so v celoti krile občine ustanoviteljice. 

Občina Sveti Tomaž je namenila 155,99 EUR za nakup drobnega inventarja za Krajevno knjižnico Sveti 
Tomaž (poštni nabiralnik ter pregradno zaščito na izposojevalnem pultu). 

Občina Ormož je namenila 136,89 EUR za nakup drobnega inventarja za Krajevno knjižnico Ivanjkovci 
(pregradna zaščita na izposojevalnem pultu). 
 
 

12. ODPRTOST KNJIŽNICE 
Zaradi epidemije koronavirusa so se odpiralni časi osrednje in krajevnih knjižnic prilagajali trenutnim 
razmeram. Osrednja in krajevne knjižnice so od začetka leta do 14. marca bile za uporabnike odprte v 
skladu s programom dela: osrednja knjižnica 6 dni v tednu z 52-urno odprtostjo in krajevne knjižnice 3 
dni v tednu s 15-urno odprtostjo. Zaradi razglašene epidemije so se vrata knjižnic uporabnikom 16. 
marca zaprla in ostala zaprta vse do 4. maja, ko je bil uporabnikom ponovno dovoljen vstop v prostore 
osrednje knjižnice, vendar le do izposojevalnega pulta. Osrednja knjižnica je v maju in juniju poslovala 
po rednem letnem delovnem času, le ob sobotah je ostajala zaprta. 

Krajevne knjižnice so ostale zaprte še nadaljnjih 14 dni, to je do 18. maja. Po tem datumu so do julija 
poslovale po prilagojenem delovnem času, namesto trikrat tedensko po 5 ur, le dvakrat tedensko po 4 
ure. 

V juliju in avgustu je bila knjižnica odprta po poletnem odpiralnem času, opredeljenem v programu 
dela: osrednja knjižnica v ponedeljek, torek, sredo in petek od 8. do 16. ure, v četrtek od 8. do 19. ure. 
Krajevna knjižnica Središče ob Dravi je bila odprta ob ponedeljkih od 8. do 11. ure in ob sredah od 15. 
do 18. ure, Krajevna knjižnica Sveti Tomaž ob ponedeljkih od 15. do 18. ure in ob sredah od 8. do 11. 
ure, Krajevna knjižnica v Ivanjkovcih pa ob torkih od 14. do 18. ure. 

V mesecu septembru so vse organizacijske enote knjižnice ponovno prešle na redni letni obratovalni 
čas. Kljub zaostrovanju zdravstvenih razmer ji je, z izjemo Krajevne knjižnice Središče ob Dravi, uspelo 
ohraniti možnost dostopa uporabnikom do knjižničnih polic. Dostop do njih je z izjemo zadnjega tedna 
v oktobru bil omogočen uporabnikom vse do konca leta. V tistem tednu so krajevne knjižnice 
obratovale le dve uri v tednu. Brezstična izposoja je tako v letu 2020 krojila delovanje knjižnice le 4 
tedne. 

Tabela 38: Pregled odprtosti organizacijskih enot v dnevih in urah. 

 Dnevi Ure 
 Planirano Realizirano % Planirano Realizirano % 

OK Ormož 295 251 85 2.560 2.158 84 

KK Središče ob Dravi 144 115 80 684 524 77 

KK Sveti Tomaž 143 117 82 679 533 78 

KK Ivanjkovci 135 104 77 667 497 75 

Skupaj 717 587 82 4.590 3.712 81 
 

Analiza odprtosti pokaže, da je bila v letu 2020 osrednja knjižnica v Ormožu odprta 44 dni oz. 402 ur 
manj, Krajevna knjižnica Središče ob Dravi 29 dni oz. 160 ur manj, Krajevna knjižnica Sveti Tomaž 26 
dni oz. 146 ur manj in Krajevna knjižnica Ivanjkovci 31 dni oz. 170 ur manj, kot je bilo predvideno v 
Programu dela 2020. 
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Na nivoju celotne mreže knjižnice je bila knjižnica odprta 130 dni oz. 878 ur manj, kot je bilo sprva 
predvideno. Če si številke ogledamo še skozi deleže, je njena odprtost v dnevih znašala 82 %, njena 
odprtost v urah pa 81 % načrtovanega odpiralnega časa. 
 
 

13. ZAKLJUČEK 
Leto 2020 je bilo eno do zdaj najbolj viharnih let v poslovanju knjižnice. Izvedbo prvotnih načrtov, da 
se v novem desetletju s posebno pozornostjo posvetimo predvsem v zadnjih letih padajočim in 
zaskrbljujočim trendom upadanja aktivnega članstva, nižanja števila izposoje gradiva na dom in 
zmanjševanja števila novovpisanih članov, ki so sledili narejeni analizi lokalnega okolja in opredeljenim 
aktivnostim, začrtanim v strateškem dokumentu knjižnice, je preprečila epidemija koronavirusa. Z njim 
povezane izredne zdravstvene razmere, na podlagi katerih so mnogi ukrepi, namenjeni zajezitvi širjenja 
virusa, znatno omejevali poslovanje in izvedbo mnogih knjižničnih aktivnosti. 

Knjižnica se je vseskozi trudila in uporabnikom nudila najširši nabor storitev, ki so jih v danem trenutku 
dovoljevali predpisani ukrepi NIJZ. Vseskozi, prav vsak delovni dan, smo ostajali v stiku z našimi člani in 
uporabniki. Nenehno smo prilagajali poslovanje knjižnice aktualnim epidemiološkim razmeram. Takoj, 
ko se je marca zaustavilo javno življenje, je bila organizirano dežurstvo, ki je sprotno obveščalo 
uporabnike o poslovanju. V najkrajšem možnem času je knjižnica nato omogočila tudi varno naročanje 
in izposojo gradiva po pošti, omogočali smo spletni vpis, nabavljali nove e-knjige in  uporabnikom nudili 
vso pomoč pri njihovi izposoji, začeli snemati in objavljati virtualne dogodke. Ves čas po ponovnem 
odprtju knjižnic v začetku maja je bila nenehna skrb namenjena zaščiti in varnosti zaposlenih, še 
posebej pa obiskovalcev. Postopki dela z vrnjenim gradivom so se zavlekli in delo okrog vračanja gradiv 
podvojilo. 

Epidemija koronavirusa je močno vplivala tudi na izvajanje knjižničnih prireditev in programov 
promocije branja, razvoja bralne pismenosti, vseživljenjskega in informacijskega izobraževanja, s 
katerimi želi knjižnica vplivati na dvig včlanjenosti in izposoje gradiva. Načrtovanje dogodkov je bilo 
nezanesljivo, veliko jih je bilo odpovedanih, večkrat prestavljenih, tisti izvedeni so pa zabeležili slabši 
obisk kot pretekla leta. Ob spoštovanju ukrepov so bile lahko izvedene le prireditve v poletnem času, 
ki so se odvijale skoraj vse na zunanji vrtni terasi knjižnice vse do drugega vala epidemije, ampak z 
omejitvami obiskovalcev, z vodenjem evidence obiska za potrebe sledenja morebitnim okuženim, z 
upoštevanjem varnostne razdalje in razkuževanjem rok ter predmetov, kar je bil pomemben dejavnik 
pri tehtnem razmisleku marsikoga o tem, ali bi se prireditev sploh udeležili in tvegali s temu morebitno 
okužbo. Kljub temu je bilo izvedenega kar 75 % načrtovanega programa, a je število prireditev glede 
na leto 2019 prepolovljeno. Obisk prireditev in bibliopedagoških ur je glede na preteklo leto upadel za 
62 %. V danih razmerah je kar nekaj programa bilo izvedenega tudi virtualno (4 pravljične urice, 
predstavitveni video, pogovor s plesalcem, literarni utrinek). Kot majhna knjižnica smo lahko ponosni 
na smeli in inovativni pristop pri ustvarjanju novih vsebin, ki nas po izjemnem številu ogledov uvršča 
med uspešnejše knjižnice v celotnem slovenskem prostoru. 

Zadovoljni smo s prirastom in nakupom gradiva v osrednji knjižnici, ki je v skladu z načrtovanim, tako 
da uspemo še naprej ohranjati dobro založenost knjižnih polic osrednje knjižnice, katere knjižnična 
zbirka je zanimiva tudi širšemu okolju. 

Uspešnosti knjižnice pa več tudi ne ocenjujemo samo s kvantitativnimi kazalniki, pač pa so pomembni 
tudi kvalitativni. Kot se je izkazalo, vpliva knjižnice na uporabnike v času razglašene epidemije ne 
moremo nikakor spregledati: kako pomembno vlogo imajo knjižnice v družbi in v življenju posameznika 
- branje je bilo priznano kot temeljna človekova dobrina in potreba, knjižnice so med kulturnimi ter 
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami dobile poseben status, saj so v jesenskem in zimskem času smele 
edine obdržati odprta vrata. 
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Tabela 30: Primerjava podatkov o poslovanju knjižnice v letih 2019 in 2020. 

PARAMETRI POSLOVANJA 2019 2020 INDEKS Načrtovano % realizacije 

Aktivni člani 2.562 2.427 95 2.800 87 

Novovpisani člani 275 238 87 330 72  

Izposoja gradiva na dom (COBISS) 91.123 71.187 78 92.000 77  

Obisk (knjižnica, OPAC – transakcije v izposoji) 39.762 34.605 87 37.000 93 

Temeljna zaloga gradiva 126.199 126.049 100 127.841 99 

Prirast gradiva 4.280 4.126 96 3.642 113 

Nakup gradiva 3.791 3.745 99 3.642 103  

Število prireditev 307 163 53 218 75  

Obisk prireditev in bibliopedagoških ur 8.341 3.174 38 6.500 49 

Ogled virtualnih dogodkov 0 4.394 - - - 

Letna odprtost osrednje knjižnice (število ur) 2.502 2.158 86 2.560 84 

Strokovni delavci (redno zaposleni  31. 12. 2020 8,05 8,05 100 8,05 100 

 

V letu 2021 čaka knjižnico ponovno mnogo izzivov, kako dodatno motivirati občane k branju, 
obiskovanju knjižnice zaradi izposoje gradiva, z željo povečanja odstotka včlanjenosti v vseh 
organizacijskih enotah. Zavedamo se, da bodo zdravstvene razmere še nadalje krojile mnoge vidike 
poslovanja. Le pravočasen odziv in novi pristopi bodo omogočili ohranjanje in morebitno rast temeljnih 
parametrov knjižničnega poslovanja. Ob tem je še naprej prisoten dokaj jasen izziv - obdržati vlogo 
najpomembnejše in najaktivnejše kulturne ustanove, ki je zanimiva in dostopna najrazličnejšim 
skupinam in generacijam prebivalcev lokalne skupnosti. 
 
 
 
 
 
 
 

Ormož, februar 2021       Milica Šavora, direktorica 


